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»زمینه سازی« حکومت برای جلب 
کمک ها در نشست جینوا
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پس از شش سال تاخیر، حکومت کمیسیون مبارزه با فساد اداری را تنها یک هفته 
پیش از نشست جینوا ایجاد و اعضای آن را انتخاب کرد. مسووالن می گویند که 
این کمیسیون باید به عنوان یک ساختار فعال در امر مبارزه با فساد عمل کند و در 
قبال مردم، پارلمان و دولت پاسخگو باشد. دیده بان شفافیت اما هدف از ایجاد این 
کمیسیون را مبارزه با فساد نه، بلکه زمینه سازی برای نشست جینوا عنوان می کند. 
هرچند این نهاد تصریح می کند که حکومت توانسته است تعهدات نشست جینوای 
گذاشته را به شکل  سلیقه ای و دفتری انجام دهد، اما به گفته ی مسووالن دیده بان 
شفافیت، عمل کرد حکومت در بخش بهبود عرضه خدمات و کاهش فساد نتیجه ی 

ملموسی نداشته است.
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احزاب مغلوب و ضرورت برتری جمهوریت بر امارت
شکل گیری روند غالب جامعه ی بشری در امر جمعی خویش نیازمند این است که نظام هایی را در ساختارهای منظم تعریف کند. این نظام های مدیریتی می تواند امور 

جمعی را در میان انسان ها نظر به شرایط اجتماعی - سیاسی شان رقم بزند. از قدیم اندیشمندانی بوده اند که در این حوزه  از زنده گی انسان ها 
نظریه های داشته اند. این تیوری های نظام مند شالوده ی نهادهای قدرت را در میان انسان ها ترتیب داده است.

بارنده گی های  آغاز  و  سرما  فصل  رسیدن  با  همه ساله 
موسمی، شهروندان کابل به دلیل تجمع آب در سطح شهر 
با مشکالت جدی ای روبه رو می شوند. شماری از شهریان 
کابل می گویند که تجمع آب سبب ازدحام در سطح شهر 
شده و عبور و مرور را برای آنان دشوار ساخته است. به 
گفته ی شهریان، حکومت با گذشت سال ها از این معضل 
نگرفته است.  برای رفع آن روی دست  اقدام الزم  هنوز 

تصاویر نشر شده در رسانه های اجتماعی...
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اولین باران در زمستان کابل؛ 
پایتخت نشینان را به قایق 

حاجت افتاد
مرکز معلومات مهاجرت )MRC( به مردم کمک می کند تا زمانی که قصد مهاجرت دارند، 

تصمیم آگاهانه بگیرند.
نیز  را در مورد مزایای مهاجرت أمن و منظم و  از مشاوران، سطح آگاهی مردم  تیمی 
خطرات و عواقب مهاجرت های غیرمنظم افزایش می دهد؛ اگر فامیل و دوستان تان تصمیم 
به مهاجرت دارند، قبل از این که تصمیم نهایی را بگیرند، می توانند با تیم مرکز معلومات 

مهاجرت جهت مشوره دهی رایگان به منظور معلومات دقیق مهاجرت به تماس شوند. 
مرکز معلومات مهاجرت یک مرکز ملی و بی طرف است و فقط خدمات معلوماتی ارایه 

می دهد. 
شما می توانید برای معلومات بیش تر از طریق شماره ی رایگان 5588، واتس اپ، وایبر، 
الی   شنبه  ظهر  از  بعد   4 الی  صبح   8 ساعت  از  ایمیل  و  مسنجر  فیس بوک  اسکایپ، 

چهارشنبه با ما تماس بگیرد. 
شماره ی رایگان: 5588 

شماره ی واتس اپ و وایبر: 0799599898

نخست وزیر پاکستان در هفته جاری به افغانستان 
سفر می کند

که  کرد  اعالم  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان در جریان هفته 

جاری به افغانستان سفر می کند.
روز  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  هیواد،  گران 
شنبه، بیست وچهارم عقرب، گفت که در جریان سفر 
نخست وزیر پاکستان، روی مذاکرات صلح افغانستان، 
توسعه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجارتی بین دو 

کشور گفت وگو خواهد شد.
هیواد می گوید که این سفر براساس تماس تلفنی ماه 
و عمران  گذشته محمداشرف غنی، رییس جمهور 

خان تنظیم شده است.
با  امسال  میزان  ماه  چهارم  در  غنی  محمداشرف 

عمران خان از طریق تلفن گفت وگو کرد.
در این گفت وگوی تلفنی محمداشرف غنی از خان 

دعوت کرد که به افغانستان سفر کند.

کاهش خشونت ها  روی  گفت وگو  این  در  دو طرف 
تأکید کردند و طبق اعالم ارگ، نخست وزیر پاکستان 
حمایت کشورش را از برقراری آتش بس در افغانستان 

اعالم کرد.
گفته شده است که عمران خان تا سه روز دیگر به 

افغانستان سفر می کند.
سفر او در حالی انجام می شود که از یک سو مذاکرات 
دوحه به بن بست رسیده و از جانب دیگر خشونت ها 

در کشور افزایش یافته است.
پاکستان متهم به همکاری و حمایت از گروه طالبان 

است.
خوانده  برجسته  صلح  روند  در  کشور  این  نقش 

می شود.
کابل همواره تأکید کرده است که صلح در افغانستان 

بدون همکاری صادقانه پاکستان تأمین نمی شود.

خشونت های ادامه دار؛

Skype: mrcafghanistan
Facebook: https://www.facebook.com/mrcafghanistan/

Email: info@mrcafghanistan.af 
Website: www.mrcafghanistan.af

مرکز معلومات مهاجرت )MRC( چیست؟

رهایی زندانیان طالب، 
نتیجه مطلوب نداده است

ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری؛ 



دوم  معاون  دانش،  محمدسرور  کابل:  ۸صبح، 
خواسته  دولتی  اداره های  از  جمهوری  ریاست 
برنامه های  و  اسناد  به حالت محرمیت  است که 
ادارات عامه پایان دهند و همه اطالعات مربوط را 

با مردم در میان بگذارند.
شنبه،  روز  که  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
بیست وچهارم عقرب در نشست ملی مشارکت و 
دولت داری باز صحبت می کرد، گفت که دولت در 
راستای اجرای اهداف دولت داری باز و فراهم سازی 

زمینه آن، گام های بلندی را برداشته است.
دولت داری باز، به مدیریت دولت از طریق افزایش 
شفافیت، پاسخ گویی، حساب دهی، مبارزه با فساد، 
توان مندسازی شهروندان و استفاده از فناوری های 

نوین در دولت داری، عنوان شده است.
سرور دانش از مسووالن اداره های دولتی خواست 
قانون  باز،  دولت داری  اهداف  تطبیق  برای  که 
دست رسی به اطالعات را به صورت دقیق و جدی 

تطبیق کنند.
دانش تأکید کرد که بدون تطبیق این قانون، نه 
شفافیت به وجود می آید، نه پاسخ گویی و نه هم 

زمینه مشارکت عامه تأمین می شود.
با  که  است  شده  متهم  دولتی  ادارات  از  برخی 
نامحرم«  و  نام »محرم  زیر  دسته بندی اطالعات 

از دست رسی به آن ممانعت می کنند.
معاون دوم ریاست جمهوری دولت داری باز را در 
راستای تحکیم مشروعیت دولت ها و پاسخ گویی 

مداوم به شهروندان یک ضرورت دانست.
نگاه  از  افغانستان  حکومت  که  می گوید  دانش 

۸صبح، ننگرهار: دفتر والی ننگرهار اعالم کرد 
این والیت در جریان سال  نارنج  که حاصالت 

جاری حدود پنج برابر افزایش یافته است.
این دفتر روز شنبه، بیست وچهارم عقرب با نشر 
ننگرهار  زراعت  ریاست  از  نقل  به  خبرنامه ای 
 ۶00 حدود  از  گذشته  سال  که  است  گفته 
هکتار زمین، سه هزار و ۶00 متریک تن نارنج 

جمع آوری شده است.
بدین ترتیب، قرار است در سال روان بیش از 
ننگرهار  باغ های  از  نارنج  تُن  متریک  ۱5 هزار 

جمع آوری شود.
زیاد  باغ های  اکنون  هم  مسووالن،  گفته  به 
ننگرهار ساخته  میوه های خانواده ستروس در 

شده و در حال گسترش است.
گفتنی است که 45 سال پیش، ۲0 هزار هکتار 
ستروس  خانواده  میوه های  برای  دولتی  زمین 
در ننگرهار اختصاص داده شد که ساالنه مقدار 
این  میوه های  سایر  و  لیمو  نارنج،  از  زیادی 

خانواده در آن تولید می شود.

قانونی، حقوقی و ساختاری آماده اجرای اهداف 
در مرحله  اما  است،  باز  ارزش های دولت داری  و 
بیش تر  باید  اهداف،  و  تعهدات  کردن  اجرایی 

تالش کند.
معاون دوم رییس جمهور با این حال اذعان کرد 
که افغانستان با نهادینه شدن دولت داری باز فاصله 

زیادی دارد و باید تالش بیش تر کند.
شفافیت،  را  باز  دولت داری  اهداف  دانش 
حساب دهی، مشارکت عامه و استفاده از فناوری 

عنوان کرد.
از  فراتر  باید  دولتی  اداره های  همه  او،  گفته  به 
راستا  این  بیندیشند و مسووالنه در  برنامه ملی 
اداره ای  هیچ  که  می گوید  دانش  کنند.  برخورد 

نیست که به دولت داری باز ارتباط نداشته باشد.
از جانب دیگر، سرور دانش تأمین صلح را اولویت 
دولت عنوان کرد و گفت که یکی از نیازهای جدی 
برای اجرای اهداف دولت داری باز، صلح است. به 
گفته او، دولت در این راستا همه مکلفیت هایش 

را اجرا کرده است.
دانش می گوید که جنگ همه زیربناهای کشور را 
ویران کرد و فعالیت حکومت را در تمام عرصه ها 

تحت تأثیر قرار داده است.
طبق معلومات دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، 
حکومت افغانستان در سال ۱۳95 با تکمیل کردن 
تمام پیش شرط ها، به نهاد بین المللی مشارکت 
برنامه عمل  از آن  بعد  و  باز پیوست  دولت داری 
اول خود را که شامل ۱۱ هدف بود، در راستای 
تحقق اهداف دولت داری باز ترتیب و اجرایی کرد.

کانال  ریاست  در  مسووالن  حال،  همین  در 
ننگرهار می گویند که قرار است در سال روان 
حدود 500 تُن زیتون در این والیت تولید شود.

بر اساس معلومات مسووالن در شرکت زراعتی 
وادی، حدود سه هزار و ۱00 هکتار باغ زیتون 
در جریان سه دهه اخیر در این والیت ساخته 
شده که از این میان، یک هزار و 700 هکتار آن 
باقی مانده و یک هزار و ۳80 هکتار دیگر آن 

تخریب شده است.
به  اما  شرکت  این  رییس  حیدری،  عبدالقهار 
روزنامه 8صبح گفت که آنان یک طرح پنج ساله 
استراتژیک را برای احیای فارم های زیتون روی 
فارم های  آن،  شدن  عملی  با  که  دارند  دست 
بر  افزون  و  می شود  بازسازی  شده  تخریب 
توسعه باغ های زیتون، باغ های مالته نیز احداث 

می شود.
شمرده  کشور  شرقی  والیت های  از  ننگرهار 
می شود و آب و هوای آن برای پرورش میوه های 

خانواده ستروس مناسب ثابت شده است.

 

دو ماه از شروع مذاکرات صلح در دوحه می گذرد، این مذاکرات 
اما نه تنها هیچ پیش رفتی نداشته ، بلکه هر روزی که می گذرد، 
بر بن بست های آن افزوده می شود. به قول مسووالن در شورای 
عالی مصالحه ملی، از آغاز این گفت وگوها تا کنون اعضای هیات 
مذاکره کننده دولت افغانستان ۲0 طرح برای شکستن بن بست 
مذاکرات پیشنهاد کرده اند، اما طالبان تنها و تنها بر مرجعیت 
توافق نامه دوحه میان امریکا و این گروه تاکید دارند؛ چیزی که 

هیات مذاکره کننده دولت حاضر نیست آن را بپذیر د.
امور  در  امریکا  خارجه  وزارت  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی 
مذاکرات  شروع  با  که  بود  کرده  تاکید  بار بار  افغانستان،  صلح 
میان االفغانی، خشونت ها از جانب طالبان کاهش می یابد، اما این 
خشونت ها نه تنها کاهش نیافته، بلکه در یک ماه اخیر افزایش 

سرسام آوری نیز داشته است.
در یک ماه اخیر در بیش از بیست والیت افغانستان جنگ  شدت 
گرفته و بر تعداد حمله بر هدف های غیرنظامی که مسوولیت 
بر  حمله  است.  شده  افزوده  نمی گیرد،  برعهده  کسی  را  آن ها 
مرکز آموزشی کوثر دانش، حمله بر دانشگاه کابل و حمله بر یما 

سیاووش را می توان از این جمع به شمار آورد.
در تازه ترین مورد عبداهلل عبداهلل در سفری به هرات گفته است 
حکومت  گویا  که  طالب  اسیر  هزار  شش  از  بیش  رهایی  که 
افغانستان آن را حسن نیتش برای صلح عنوان می کند، هیچ 
پاسخی که حسن نیت طالبان را برای صلح نشان دهد، به همراه 
نداشته است. طالبان در پاسخ به این اقدام حکومت، در جهت 

کاهش خشونت ها هیچ اقدامی نکرده اند.
در حقیقت زمانی که طالبان خود را متعهد به توافق نامه ی این 
از  آن ها  هر شرط  این که  انتظار  می دانند،  امریکایی ها  با  گروه 
جانب دولت افغانستان پذیرفته شود، انتظار عبثی است. بر اساس 
آن توافق نامه، طالبان جنگ و حمله بر اهداف امریکایی را متوقف 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  با  میدان ها  تمام  در  حاال  و  کرده 
رو به رو هستند. اکنون آن ها چگونه می توانند از صلح با این دولت 
بحث کنند، زمانی که خود را به توافق نامه ای متعهد می دانند 
با یک دولت دیگر امضا کرده اند؛ هرچند سال ها است که  که 
در میدان های نبرد، طالبان با نیروهای امنیتی رو به رو هستند و 
نیروهای خارجی تنها به حمایت هایی چون آموزش و حمالت 

هوایی، بسنده کرده اند.
مشترک  اعالمیه  مرجعیت  از  افغانستان  حکومت  که  زمانی 
کابل-واشنگتن یا فیصله های لویه جرگه در کنار توافق نامه دوحه 
سخن می گوید، علت آن این است که توافق نامه دوحه هیچ گونه 
الزامیت حقوقی ای را برای دولت افغانستان به بار آورده نمی تواند.
چند روز پیش مجلس سنای افغانستان نیز از حکومت جدید 
ایاالت متحده که در بیست جنوری سال آینده میالدی روی 
با مذاکرات صلح  پیوند  کار می آید، خواست که سیاستش در 

افغانستان را بازنگری کند.
بایدن در  پیروزی  اعالم  از  نیز پس  اول رییس جمهور  معاون 
انتخابات امریکا، گفت که دولت افغانستان توافق نامه صلح امریکا 
با طالبان را نپذیرفته است. این ابراز نظرها از جانب مقام های 
قبال صلح  باید در  نشان می دهد که طالبان  افغانستان  دولت 
ماه  دو  رویه  که  چرا  دهند؛  نشان  بیش تر  انعطاف  افغانستان 

گذشته آن ها هیچ کمکی به روند صلح نکرده است.
همان  از  افغانستان  در  صلح  گفت وگوهای  پیچیده گی های 
زمانی محقق می شود که  بود که صلح  بود. مسلم  اول روشن 
در  گذری  خود  از  و  صدر  سعه  با  گفت وگو کننده  طرف های 
که  است  این  است،  مسلم  که  چیزی  یابند.  حضور  روند  این 
طالبان تا اکنون هیچ گونه انعطافی در روند گفت وگوهای صلح 
از خود نشان نداده اند. آن ها نه خشونت ها را کاهش داده و نه 
پیشنهادهای هیات مذاکره کننده را پذیرفته اند. اگر گفت وگوها 
با چنین روحیه ای از جانب طالبان دنبال شود، روشن است هیچ 

نتیجه مطلوبی در پی نداشته باشد.
حاال که قرار است دور جدیدی از این گفت وگوها با تغییراتی 
در رویکرد دولت جدید امریکا در پیوند با روند صلح آغاز شود، 
با  تا  انعطاف بیش تری نشان دهند  ایجاب می کند که طالبان 
هم  و  کنند  تضمین  را  روند  این  موفقیت  از خود گذری، هم 
از  را نشان دهند.  افغانستان حسن نیت شان  در پیشگاه مردم 
مواضع اخیر دولت مردان افغانستان معلوم می شود که روند امتیاز 
دادن های بی حساب و کتاب در مسیر گفت وگوهای صلح، به پایان 

رسیده است.
اگر قرار است صلحی به میان بیاید، باید همه ی طرف ها برای 
بدون  که  چرا  باشند؛  گذری  خود  از  به  حاضر  آن  به  رسیدن 
انعطاف پذیری و درنظرداشت خواست دو طرف، هیچ صلحی تا 

حال به میان نیامده است.

از  خود گذری برای صلح 
باید دو جانبه باشد
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سرور دانش به اداره های دولتی: 

به حالت محرمیت اسناد و برنامه ها پایان دهید

امراهلل صالح: 
نگهبانان یک وکیل کابل 

می خواستند تاجری را 
اختطاف کنند

مرگ ۱۰ بیمار کرونایی 
در شبانه روز گذشته

حاصالت نارنج ننگرهار پنج برابر افزایش یافته است

اول  معاون  صالح،  امراهلل  کابل:  ۸صبح، 
ریاست جمهوری می گوید که نگهبانان یکی از 
نماینده گان کابل در مجلس می خواستند در روز 

روشن تاجری را بربایند.
بیست وچهارم  شنبه،  روز  را  مطلب  این  صالح 
عقرب در صفحه ی فیس بوکش در ذیل گزارش 

جلسات »۶:۳0« صبح مطرح کرده است.
صالح از این عضو مجلس نماینده گان نام نبرده 
وکیل  این  نگهبانان  که  است  گفته  اما  است، 

موفق به فرار شده اند.
وکیل  این  خانه  که  است  گفته  هم چنین  او  
شب هنگام محاصره و مشخص شد که طراحان 

اصلی ماجرا مخفی شده اند.
معاون اول رییس جمهور غنی افزوده است که 
کل  دادستانی  به  رسمی  صورت  به  قضیه  این 

سپرده می شود.
به گفته او، مصونیت معنایش داشتن جواز برای 

جنایت نیست.
اعضای مجلس نماینده گان در دوران خدماتش 

از برخی مصونیت ها برخوردار هستند.
اشتراک رییس جمهور غنی در نشست »۶:۳0«

از جانب دیگر، محمداشرف غنی، رییس جمهور 
نشست  در  عقرب  بیست وچهارم  شنبه،  روز 
برگزار  صالح  امراهلل  ریاست  به  که   »۶:۳0«

می شود، شرکت کرد.
طبق اعالم ارگ، آقای غنی حمایت قاطع خود را 
از مسووالن امنیتی شهر کابل اعالم کرده است.

او شروع کار جلسات ۶:۳0 را جدیت حکومت در 
امر تأمین امنیت مردم عنوان کرده است.

صالح نیز در یادداشتی نوشته است که غنی در 
این نشست گفت که ریاست جمهوری، کابینه و 
شورای امنیت ملی از کار آن ها حمایت می کنند.
غنی  جمهور  رییس  صالح،  امراهلل  اعالم  طبق 
از مسووالن امنیتی کابل که صالح در راس آن 
است خواسته که در تطبیق قانون ترس نداشته 

باشند.
امراهلل صالح به دستور رییس جمهور غنی ۲5 
روز پیش مسوولیت تأمین امنیت شهر کابل را 

بر عهده گرفت.
در این مدت او یک رشته تصمیم هایی را اعالم و 

اجرایی کرده است.
تخریب  جمله  از  تصمیم ها  این  از  برخی 

سینماپارک واکنش  برانگیز بوده است.
هم چنان در این مدت دو حمله مرگ بار به دو 
صورت  کابل  دانشگاه  جمله  از  آموزشی  نهاد 

گرفته است.
نشست های  صالح  امراهلل  این ها،  همه  با 
صبح گاهانه اش را که به جلسات »۶:۳0« مشهور 

شده، موفقانه ارزیابی می کند.

۸صبح، کابل: طبق اعالم وزارت صحت عامه 
۱0 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته در کشور 
قربانیان  شمار  رقم،  این  باثبت  باخته اند.  جان 
ویروس کرونا در کشور از مرز یک هزار و ۶00 

تن گذشت.
بیست وچهارم  شنبه،  روز  عامه  صحت  وزارت 
عقرب، با نشر آمار روزانه ابتال به کرونا اعالم کرد 
جدید  بیمار   ۶۶ گذشته  شبانه روز  یک  در  که 

شناسایی شده اند.
این نتیجه از آزمایش ۱70 نمونه ی مشکوک به 

کرونا به دست آمده است.
بیمار   ۲7 گذشته  شبانه روز  یک  در  هم چنان 

کرونایی در کشور بهبود یافته اند.
به این ترتیب، کل بیماران کرونایی در کشور به 

4۳ هزار و ۳5 تن رسیده است.
از این میان، ۳5 هزار و ۶۳ تن بهبود یافته و یک 
هزار و یک هزار و ۶05 تن دیگر جان باخته اند.



پس از شش سال تاخیر، حکومت 
کمیسیون مبارزه با فساد اداری 
از  پیش  هفته  یک  تنها  را 
نشست جینوا ایجاد و اعضای 
مسووالن  کرد.  انتخاب  را  آن 
می گویند که این کمیسیون باید 
در  فعال  عنوان یک ساختار  به 
امر مبارزه با فساد عمل کند و در قبال مردم، پارلمان و 
دولت پاسخگو باشد. دیده بان شفافیت اما هدف از ایجاد 
این کمیسیون را مبارزه با فساد نه، بلکه زمینه سازی 
نهاد  این  عنوان می کند. هرچند  نشست جینوا  برای 
تعهدات  است  توانسته  حکومت  که  می کند  تصریح 
نشست جینوای گذاشته را به شکل  سلیقه ای و دفتری 
انجام دهد، اما به گفته ی مسووالن دیده بان شفافیت، 
و  خدمات  عرضه  بهبود  بخش  در  حکومت  عمل کرد 
کاهش فساد نتیجه ی ملموسی نداشته است. هم زمان 
با این، سیگار می گوید که عمل کرد دولت در مبارزه با 
فساد گسترده و موثر نبوده و اکثر اصالحات و مبارزه 
در این زمینه در حد »برگزاری جلسات و نوشتن قواعد 
تصریح  اما  حکومت  است.  شده  محدود  کاغذ«  روی 
می کند که تعهدات نشست قبلی جینوا را در کاغذ نه، 
بلکه در عمل تطبیق کرده است. به گفته ی مسووالن، 
بیش از 85 درصد تعهدات نشست قبلی جینوا عملی 
افغانستان  دولت  عمل کرد  از  جهانی  جامعه  و  شده 
راضی است. حکومت معتقد است که در این نشست، 
جامعه جهانی حمایت و کمک هایش را تا چهار سال 

دیگر به افغانستان تجدید و تمدید می کند.
محمداشرف غنی، رییس جمهور ، روز پنج شنبه، ۲۲ 
و  ایجاد  را  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون  عقرب، 
اعضای آن را انتخاب کرده است. او با اشاره به تعهد 
دولت در زمینه مبارزه با فساد اداری گفته است که 
نظر  اتفاق  ملی  سطح  در  و  دولت  رهبری  مورد  در 
وجود دارد. به گفته ی وی، برای مبارزه موثر با فساد، 

مذاکرات  آغاز  از  پس  ماه  دو 
حکومت  بین االفغانی، 
می پذیرد که رهایی زندانیان 
شرایط  بر  تاثیری  طالب 
نداشته  کشور  در  خشونت ها 
است. شورای عالی مصالحه ملی 
که این روند را مدیریت می کند، 
تصریح کرد که حدود شش هزار زندانی طالب به امید 
این  اما  آزاد شده اند،  کاهش خشونت   و  توقف جنگ 
گام نتیجه مطلوبی نداده است. به گفته ی مسووالن، 
رهایی زندانیان این گروه بخشی از تالش ها برای پایان 
جنگ بوده است و خشونت ها در کشور باید پایان یابد. 
مسووالن هم چنین می گویند که توافق نامه صلح امریکا 
دوحه  مذاکرات  پیش برد  اساس  نمی تواند  طالبان  و 
باشد،  زیرا به گفته ی آنان، باید دیدگاه های گوناگون 
پیرامون صلح در نظر گرفته شود. شورای عالی مصالحه 
ملی تایید می کند که دست کم ۲0 طرح برای شکست 
بن بست دوحه به گروه طالبان پیشنهاد شده، اما این 
که  می گویند  اما  طالبان  است.  نپذیرفته  را  آن  گروه 
این گروه تالش الزم برای روند صلح را انجام داده و 
از جمله خشونت ها را کاهش داده است و اکنون باید 
سایر طرف ها در جریان مذاکرات انعطاف پذیری نشان 
دهند. نهادهای امنیتی پیش تر گفته بودند که با رهایی 
جنگ  میدان های  به  آنان  از  برخی  طالبان،  زندانیان 
بازگشته اند و سطح خشونت ها نیز از ۱0 والیت به ۲0 

تا ۲9 والیت گسترش یافته است.
محمداشرف غنی، رییس جمهور، در جریان لویه جرگه 
مشورتی صلح اعالم کرد که در صورت رهایی زندانیان 
کاهش  را  خشونت ها  گروه  این  طالبان،  خطرناک 
می دهد. اکنون که دو ماه از رهایی شش هزار و ۱00 
زندانی طالب از زندان های حکومت می گذرد، مقام ها 
معتقد اند که رهایی این زندانیان نتیجه مطلوبی در 
پی نداشته است. عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
در  عقرب،  بیست وچهارم  شنبه،  روز  ملی،  مصالحه 
جریان نخستین سفر والیتی  خود با »محوریت صلح 
افغانستان« به هرات، گفت که  زندانیان طالبان به امید 
»توقف جنگ و کاهش خشونت« رها شدند، اما نتیجه 
مطلوب به دست نیامده است. به گفته ی وی، باید به 
جنگ افغانستان نقطه ی پایان گذاشته می شد و رهایی 
این  برای  تالش ها  از  بخشی  واقع  در  طالب  زندانیان 
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این اقدامات به هدف تطبیق نه، بلکه به دلیل برآورده 
ساختن الزامات جامعه جهانی انجام شده است. او تاکید 
تطبیق  نتیجه ی  باید  و جامعه جهانی  مردم  کرد که 
این اقدامات را بخواهند. هم چنان مسوول دادخواهی 
و ارتباط دیده بان شفافیت افغانستان اظهار داشت، به 
 رغم این که حکومت برخی تعهدات نشست قبلی جینوا 
را به شکل سلیقه ای و دفتری انجام داده است، اما این 
اقدامات در بخش بهبود عرضه خدمات و کاهش فساد 

اداری نتیجه ملموسی در پی نداشته است.
خوش بینانه ای  دیدگاه   تیموری  آقای  این همه،  با 
که  گفت  او  دارد.  جینوا ۲0۲0«  »نشست  به  نسبت 
مردم  به  کمک  تعهد  بین المللی  کمک کننده های 
و  بشردوستانه  دید  با  کمک ها  و  دارند  را  افغانستان 
کاهش فقر ادامه پیدا می کند. به باور ناصر تیموری، 
مصرف  به  افغانستان  دولت  طریق  از  کمک ها  این 
نمی رسد، بلکه نهادهای بین المللی و حمایت کننده گان 

خود بودجه این کمک ها را به مصرف می رسانند. 
برای  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  بازرس  اداره  پیش تر 
بازسازی افغانستان )سیگار( نیز گفته بود که عمل کرد 
دولت افغانستان برای مبارزه با فساد گسترده و موثر 
نبوده است. این اداره با ارسال نامه ای به کانگرس امریکا، 
تعهدات دولت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری 
را در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ 
خوانده است. سیگار در یک رشته توییت گفته است، 
یکی از مهم ترین راه هایی که دولت افغانستان می تواند 
تعهد خود را در مبارزه با فساد و اصالحات نهادی برای 
کشورهای کمک کننده نشان دهد، پرداختن به قضایای 
این  است.  فاسد«  »قدرت مندان  مجازات  از  مصونیت 
زمانی  تنها  افغانستان  حکومت  که  است  افزوده  نهاد 
تمایل به اقدام قابل توجه دارد که حمایت کننده گان از 
آن ها خواستار اصالحات برای جلوگیری از فساد باشند.

که  می گویند  مالیه  وزارت  مسووالن  حال  همین  در 
حکومت با تمام آماده گی و بدون لرزش در نشست جینوا 

به طرح های هیأت گفت وگوکننده دولت و میانجی گران 
این حال، رییس  با  نداده است.  خارجی پاسخ مثبت 
شورای عالی مصالحه ملی تصریح کرد که توافق نامه 
صلح امریکا و طالبان »اساس پیش برد مذاکرات« شده 
نمی تواند و باید دیدگاه  قشرهای گوناگون که پیوند با 
نظر گرفته  مد  مذاکرات  دارند، در جریان  روند صلح 
افزود که تالش ها جهت پیدا کردن راه حل  او  شود. 
صلح  مذاکرات«  »بن بست  شکستن  برای  مناسب 
مذاکره کننده  هیأت  اعضای  و  دارد  جریان  قطر  در 
عالی  و رهبری شورای  با رهبری حکومت  افغانستان 

مصالحه در این مورد مشوره می کنند.
پیش تر، شورای عالی مصالحه ملی در جریان نشست 
امنیتی هرات تصریح کرده بود که این توافق »جامع و 
دربرگیرنده همه ی مسایل« کشور نیست. از سویی هم، 
خواهان  افغانستان  حکومت  ارشد  مقام های  از  برخی 
بودند  امریکا - طالبان شده  بازنگری در پیمان صلح 
و امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری، نیز گفته 
بود که این توافق نامه را به رسمیت نمی شناسد. افزون 
بر مقام های افغان، مک مستر، مشاور پیشین امنیت 
نیز سیاست دونالد ترمپ  امریکا،  ایاالت متحده  ملی 

سخنگوی  مسجدی،  شمروزخان  می کنند.  اشتراک 
در  روزنامه 8صبح گفت،  با  مالیه، در صحبت  وزارت 
داشته اند،  خارجی  کشورهای  با  که  مجالسی  تمام 
کشورهای حمایت کننده عالقه مندی شان برای کمک 
به افغانستان را نشان داده اند. آقای مسجدی بیان کرد 
که به باور این نهاد، هیچ گونه تغییری در زمینه تعهد 
این کشورها به افغانستان دیده نمی شود. وی افزود که 
این  در  برای شرکت  را  آماده گی هایش  همه ی  دولت 
نشست در نظر گرفته و تعهدات نشست قبلی جینوا را 
حدود 85 درصد عملی کرده است. او گزارش سیگار 
با  این که تعهدات حکومت در زمینه مبارزه  بر  مبنی 
فساد اداری در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد 
روی کاغذ بوده است را رد کرد. آقای مسجدی گفت 
که حکومت در کاغذ نه، بلکه در عمل این تعهدات را 
تطبیق کرده است. سخنگوی وزارت مالیه تصریح کرد 
که جامعه بین المللی کارکرد حکومت را تأیید می کنند. 
با  مبارزه  استراتژی  که  است  گفته  پیش تر  حکومت 
حکومت  تمرکز  و  است  تقویت  حال  در  اداری  فساد 
بلند پایه حکومت خواهد  مقام های  فساد  با  مبارزه  بر 
بود. در ادامه تالش های حکومت، چندی پیش زمری 
و  عامه  نظم  و  امن  پولیس  پیشین  فرمانده  پیکان، 
بازداشت  سال  سه  از  پس  اداری،  فساد  محکومان  از 
شد. زمری پیکان حدود سه سال پیش از سوی مرکز 
عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به 
دلیل سوءاستفاده از صالحیت های وظیفه ای در وزارت 
امور داخله و اتهام همکاری با پسرش در یک قتل، به 
هشت ونیم سال زندان محکوم شده بود. بازداشت او با 
واکنش هایی مواجه شد. شماری به این باور بودند که 
بوده است.  به نشست جینوا  ارتباط  بازداشت وی در 
کرام الدین  بازداشت  برای  ناکام  تالش   این،  بر  افزون 
کریم، رییس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، نیز 
از سوی نهادها به بحث جینوا مربوط دانسته شده است.
مورد  در   »۲0۲0 »جینوا  نشست  که  است  گفتنی 
این  می شود.  برگزار  نوامبر   ۲4 و   ۲۳ در  افغانستان 
نشست مشترکاً توسط افغانستان، فنلند و سازمان ملل 
متحد تنظیم شده است. قرار است در نشست جینوا، 
وزیران خارجه 70 کشور و نماینده گان برخی نهادها 
شرکت و تعهدات شان در زمینه کمک به افغانستان تا 

سال ۲0۲4 را تجدید و تمدید کنند.

باراک  سیاست  با  مقایسه  در  را  افغانستان  قبال  در 
اوباما، رییس جمهور پیشین این کشور، ناکام دانست 
و این سیاست اشتباه را دلیل تقویت سیاسی و نظامی 
طالبان، تضعیف حکومت افغانستان و »خاینانه« عنوان 
کرد. به تازه گی رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت 
ملی افغانستان، نیز گفت که احتماالً طالبان در بدل 
»توقف یا کاهش خشونت ها« خواهان ایجاد »حکومت 

موقت یا اداره عبوری« هستند.
در جریان برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح در هفدهم 
اسد، منابع معتبر از قول زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه 
ایاالت متحده امریکا برای صلح افغانستان، گفته بودند 
که وی »توقف یا کاهش خشونت ها« هم زمان با آغاز 
گفت وگوهای صلح را تضمین کرده بود. با این حال، 
آمارهای نشر شده از میدان های جنگ نشان می دهد 
که خشونت های گروه طالبان در سطح کشور هم چنان 
ادامه یافته است. با این حال، اعضای طالبان در دوحه 
معتقد اند که این گروه خشونت ها را به »تا حد ممکن« 
هیأت  سخنگوی  محمدنعیم،  است.  داده  کاهش 
مذاکره کننده طالبان، روز شنبه، بیست وچهارم عقرب، 
گفت که این گروه حمالت تهاجمی بر سطح شهرها 
عملیات های  اما  کرده ،  متوقف  را  انتحاری  و حمالت 
نیروهای امنیتی سبب شده است که این گروه حالت 
دفاعی بگیرد. وی افزود که اکنون زمان آن رسیده است 
که جوانب دیگر این گفت وگوها تالش کنند تا با نهایی 

شدن کارشیوه مذاکرات، بحث روی اجندا آغاز شود.
سال  حوت  دهم  در  طالبان  و  امریکا  متحده  ایاالت 
گذشته توافق نامه صلح را در دوحه امضا کردند. باورها 
بر این بود که امضای توافق نامه صلح زمینه ساز آغاز 
با  اما  شد،  خواهد  طالبان  و  حکومت  میان  مذاکرات 
گذشت حدود دو ماه از مراسم افتتاحیه گفت وگوهای 
روی  تاکنون  مذاکره کننده  طرف های  بین االفغانی، 
پیش برد  مبنای  تعیین  جمله  از  مذاکرات،  کارشیوه 
است  گفتنی  نکرده اند.  توافق  صلح  گفت وگوهای 
افزایش  خشونت ها  میزان  مذاکرات،  آغاز  از  پس  که 
چشم گیری یافته است؛ موضوعی که سیگار از ادامه آن 
در گزارشی به کانگرس امریکا، ابراز نگرانی کرد. افزون 
شماری  که  کردند  تصریح  امنیتی  نهادهای  این،  بر 
میدان های  به  رهایی  محض  به  طالبان  زندانیان  از 
جنگ بازگشته اند و به همین دلیل، ساحه خشونت ها 

گسترده تر شده است.

ظرفیت  ایجاد  زمینه  و  برطرف  موجود  موانع  باید 
برای سرمایه گذاری فراهم شود. از این رو آقای غنی 
اعالم کرده است که کمیسیون مبارزه با فساد اداری 
دو  و  مرد  شامل سه  عضو،  پنج  که  می کند  ایجاد  را 
عبدالقیوم  زرمتی،  مریم  حمید،  همایون  دارد.  زن، 
نظامی، سیدمحمد هاشمی و فرخ لقا به عنوان اعضای 
کمیسیون مبارزه با فساد اداری انتخاب شده اند. با این 
حال رییس جمهور گفته است که این کمیسیون باید 
فساد عمل  با  مبارزه  در  فعال  عنوان یک ساختار  به 
کند و در قبال اقدامات خود به مردم، پارلمان و دولت 

پاسخگو باشد. 
نهاد دیده بان شفافیت اما می گوید این کمیسیون به 
عنوان زمینه ساز برای جلب کمک ها در نشست جینوا 
ایجاد شده است. به گفته ی مسووالن این نهاد، حکومت 
ایجاد  برای کشورهای کمک کننده  را  این کمیسیون 
کرده است تا تعهداتش را در زمینه مبارزه با فساد به 
آنان واضح سازد. ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و 
افغانستان، می گوید که این  ارتباط دیده بان شفافیت 
ایجاد  قبل  سال  شش  حدود  می بایست  کمیسیون 
می شد، اما بر خالف توقعات به تازه گی توسط رییس 
شنبه،  روز  تیموری  آقای  است.  شده  ایجاد  جمهور 
به روزنامه 8صبح گفت که در  بیست وچهارم عقرب، 
ایجاد این کمیسیون نهادهای جامعه مدنی نیز دخیل 
بوده اند، اما حکومت برای این که افراد نزدیک به خود 
را انتخاب کند، نهادهای جامعه مدنی را از روند اخراج 
کرده است. او گفت: »نهادهای مدنی را از روند بیرون 
را  کم تجربه  و  سیاسیون  به  نزدیک  افراد  و  کشیدند 
من حیث کمینشر انتخاب کردند. این مبارزه با فساد 

نیست، بلکه زمینه سازی برای نشست جینوا است.«
با این حال، آقای تیموری می گوید که حکومت برای 
شرکت در نشست جینوا برخی دست آوردهایی نیز دارد. 
به گفته ی او، حکومت در بخش کمیسیون دسترسی به 
اطالعات و قوانین کارهای خوبی انجام داده است، اما 

کار بود .
تاکنون  که  گفت  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
و  نشده  رونما  دوحه  صلح  مذاکرات  در  پیش رفتی 
هنوز  طالبان  و  حکومت  گفت وگوکننده  هیأت های 
مذاکرات  پیش برد«  »اساس  شدن  مشخص  روی 
توافق نکرده اند. وی طالبان را مانع اصلی تأمین صلح 
قطر  صلح  مذاکرات  روند  ُکندی  مقصر  و  کشور  در 
مذاکره کننده  هیأت  از  اما  عبداهلل  آقای  کرد.  عنوان 
حکومت خواست که در پیش برد گفت وگوهای صلح 
او در  بگیرد.  از »انعطاف پذیری و حوصله مندی« کار 
جریان دیدارش از هرات افزود که هیأت گفت وگوکننده 
حکومت افغانستان در جریان دو ماه اخیر حدود ۲0 
طرح گوناگون را برای شکستن بن بست مذاکرات صلح 
به کشور میزبان گفت وگوها و کشورهای دخیل در روند 
صلح افغانستان ارایه کرده است، اما طالبان هیچ کدام از 

این طرح ها را نپذیرفته اند. 
عبداهلل عبداهلل روز شنبه، بیست وچهارم عقرب، گفت 
آنان  صلح  توفق نامه  تا  دارند  پافشاری  طالبان  که 
پیش برد  »اساس  عنوان  به  امریکا  متحده  ایاالت  با 
مذاکرات« پذیرفته شود. بدین ترتیب، هیأت این گروه 

ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری؛
»زمینه سازی« حکومت برای جلب 

کمک ها در نشست جینوا

خشونت های ادامه دار؛  

رهایی زندانیان طالب، 
نتیجه مطلوب نداده است

محمدحسین نیک خواه

عبداالحمد حسینی 
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جامعه ی بشری در امر جمعی خویش نیازمند این 
است که نظام هایی را در ساختارهای منظم تعریف 
امور جمعی  می تواند  مدیریتی  نظام های  این  کند. 
 - اجتماعی  شرایط  به  نظر  انسان ها  میان  در  را 
سیاسی شان رقم بزند. از قدیم اندیشمندانی بوده اند 
نظریه های  انسان ها  زنده گی  از  حوزه   این  در  که 
شالوده ی  نظام مند  تیوری های  این  داشته اند. 
داده  ترتیب  انسان ها  میان  در  را  قدرت  نهادهای 
است. دولت ها به عنوان سازمان های سیاسی جوامع 
انسانی در بستر تیوریک همان نظریه ها، شکل گرفته 
است. تاریخ تحول زنده گی انسان ها نشان دهنده ی 
نظام سازی  بهبود  برای  که  است  مهم  واقعیت  این 
این  به  است.  گرفته  صورت  کار  سیاست،  نهاد  در 
معنا که تاریخ سیاسی جوامع انسانی اکثراً در نگاه 
تکامل گرایانه سیر کرده است. از جهت دیگر ساختن 
جمعی  امر  تأمین کننده ی  به عنوان  سیاست  نهاد 
انسان ها است.  نیاز مبرم زنده گی جمعی  انسان ها، 
بر  تأثیرگذار  لذا این حوزه خیلی مهم و اساسی و 

تمامی ابعاد دیگر زنده گی است.
است  این  نیازمند  موضوعات  این  تیوریک  مبحث 
دولتی  نظام های  پیدایش  و  تاریخی  ریشه های  که 
به عنوان سازمان های عملیاتی در جامعه به بررسی 
گرفته شود. با توجه به همین امر، به صورت خیلی 
مختصر مفاهیمی که در عنوان این نوشته آمده است 
با روی کرد معنایی و تاریخی اش مورد تحلیل قرار 

می گیرد. 
سیاسی،  مدیریت  مدل  یک  به عنوان  امارت  نظام 
ریشه در تاریخ کهن انسان ها دارد و یادگار دورانی 
است که در آن عده ی اندک، امیر و آقا و اکثر قاطع 
مردم تابع و پیرو بدون اراده بودند. اما نظام امارت 
وقتی با پسوند اسالمی یک  جا می شود، تبارزدهنده ی 
تاریخ مشخص  در  که  است  دینی  درون  نظام های 
از  امارتی  نظام  اسالم،  تاریخ  در  است.  تجربه شده 
دوران امیر معاویه در شامات آغاز می شود. این روند 
بوده  همراه  دینی  قوی  نفوذی  قدرت  با  حکومتی 
است و در زمان خلفای بنی عباس نیز تدوام پیدا 
می کند. پس، رگه های اصلی نظام امارتی را می توان 
در این حوزه یافت. دیدگاه دولت ساز و تعیین کننده 

نقش جوانان در احزاب سیاسی
هرچند جوانان به عنوان قوه ی فعال و متحرک کشور 
می توانند نقش سازنده ای در همه ی عرصه ها، به ویژه 
آنان در احزاب  اما  بازی کنند؛  در احزاب سیاسی 
تعیین کننده  و  کلیدی  نقش  افغانستان  سیاسی 
ندارند. احزاب بیش تر در قید قوماندان های جهادی 
و تیکه داران قومی  است که نه تخصص در عرصه ی 
فنون معاصر دارند و نه از علمیت کافی برخوردار 

هستند.
در چنین وضعیتی، جوانان نمی توانند نقش خود را 
به درستی انجام دهند و به عنوان یک قوت متحرک 
جامعه در سازنده گی کشور نقش بازی کنند. نبود 
برنامه ی واضح برای جوانان از سوی احزاب سیاسی، 
آینده ی احزاب سیاسی را نیکو به معرفی نمی گیرد؛ 
چون جوانان هستند که می توانند نقش اساسی را 
در آینده بازی کنند. استفاده ی ابزاری از جوانان در 
احزاب سیاسی افغانستان در تاریخ مبارزات سیاسی 
احزاب  است.  بی پیشینه  جهان  سطح  در  احزاب 
نه فرصت  برای نسل جوان  افغانستان  سیاسی در 

پیشاپیش  امارت،  گرایش  با  حکومتی  سازمان  در 
گرو  در  را  بشری  جامعه ی  و  است  بوده  تعیین گرا 
دینی- دیدگاه  و  درک  که  می داند  خیرخواهانی 

مذهبی داشته باشند. به عبارت دیگر، اختیار و صالح 
بگیرد  قرار  کسانی  دستان  در  بایست  جمعی  امور 
زاویه ی روحانی و تفسیر احکام دینی، خود  از  که 
را مستحق تعیین جهت در امور دولت داری و امر 
جمعی در جامعه می دانند. القاب امیرالمومنین و یا 
شورای بزرگان دینی این خطوط را تعریف می کند. 
مردم در این دیدگاه صالحیت ندارند که در حوزه ی 
امر جمعی دخالت کنند؛ زیرا عامه ی مردم در این 
روی کرد، ظرفیت ندارند که در شیوه  های مدیریتی و 
امور جمعی دخالت کنند. از جهت دیگر نظام امارتی 
از  با آفت های دیگر  افغانستان  در کشورهای مانند 
و  تاریخ  آن  منحصربه فرد  و  اجتماعی  بستر  جنس 
جامعه نیز همسو می شود و در خدمت عده ی خاص 

با روحیه ی توتالیتر تقدس مابانه قرار می گیرد. 
نظام جمهوری، به عنوان یکی از الگوهای مدیریتی 
تاریخ  قدیم  فصول  در  ریشه  انسانی،  جامعه ی 
التین  اصطالح  از  جمهوری  است.  داشته  بشریت 
توده،  عمومی،  امر  معنای  )Res-puplica(به 

می دهد و نه نقش شان را در معادالت مهم در نظر 
از شعار  اگر احزاب سیاسی  این همه،  با  می گیرد. 
بیرون شود و در عمل اقدامات دل سوزانه به مردم 
افغانستان داشته باشد، می توانیم به آینده ی کشور 

خوش بین باشیم. )روزنامه هشت صبح(.

کارویژه های منفی احزاب سیاسی 
چارچوب  با  حزب  افراد؛  آزادی  به  خدشه   -
واقعی  اراده ی  و تشکیالتی خاص خود،  ساختاری 
و آزادی اندیشه و انتخاب را از افراد می ستاند و فرد 
ناچار است از تصمیم های که رهبران به نام حزب 
می گیرند، پیروی کند. حزب با تشکیالت سنگین و 
مجهز، فرد را در خود حل می کند، آزادی عمل را 

از وی می گیرد.
- خدشه به وحدت ملی؛ از دیگر زیان های احزاب 
سیاسی از بین بردن وحدت و همبسته گی ملی به 
تنها  هر حزب  زیرا  است؛  حزبی  همبسته گی  نفع 
و  درست  را  خود  اجتماعی  و  سیاسی  برنامه های 
مناسب می داند و برنامه های دیگر احزاب را مورد 

توده ای گرفته شده است. بنابراین جمهوری، نظامی 
است که متعلق به توده ی مردم تعریف شده است 
نمی شود.  امیر  و  آقا  به  مربوط  امارت،  برخالف  و 
ریشه ی نظام جمهوری در درون جامعه نهفته است. 
در نظام جمهوری، مردم دخیل در سرنوشت و امور 
جمعی شان شناخته شده است. به نحوی پایه های 
نظام جمهوری را مردم تشکیل می دهند و این مردم 
و  امر جمعی شرکت می کنند  یک  در  که  هستند 

برای شیوه های مدیریتی شان تصمیم می گیرند.
در افغانستان که یک جامعه ی کثیرالقومی و محروم 
از تاریخ مترقی سیاسی است، نظام جمهوری اسالمی 
افغانستان  مردم  جمعی  مقبول  و  قوی تر  موثریت 
است. با این نظام می توان از تشریک همه ی مردم 
عناوین  نظرداشت  در  بدون  جامعه  سهم گیری  و 
رایج در گذشته ی تاریخ افغانستان، به صورت نسبی 
سخن گفت. نظام جمهوری اسالمی این فرصت را 
مهیا می کند تا به اراده ی مردم احترام گذاشته شود 
و مردم به عنوان بستر مهم دولت و نهاد سیاست در 

نظر گرفته شوند. 
از دیدگاه جان الک، فیلسوف و اندیشمند حوزه ی 
خوبی  نسخه ی  می توان  را  جمهوریت  سیاست، 

نقد و حمله قرار می دهد، به این ترتیب زمینه های 
فراهم  را  سیاسی  نیروهای  پراکنده گی  و  واگرایی 

می آورد.
مشکالت  و  معضالت  هرچند  زده گی؛  سیاست   -
مراتب  به  جامعه  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
آسان تر از معضالت سیاسی قابل حل است، احزاب 
مشکالت،  تمامی  از  سیاسی  تحلیل  با  سیاسی 
می سازد.  مواجه  بُن بست  با  را  راه حل  هرگونه 
ریشه ی  اجتماعی  مشکالت  و  مسایل  از  بسیاری 
فنی و غیرسیاسی دارد که از طریق دانش و آگاهی 
قابل رفع است؛ ولی حزب با نگاه سیاسی به همه ی 

مسایل حل آن را با مشکل روبه رو می سازد.

ضرورت شکل گیری یک روند/سازمان غالب
تاریخ،  برهه ی  این  در  دیگر،  زمان  هر  از  بیش تر 
سازمان  یا  روند  یک  شکل گیری  به  نیازمندی 
قدرت مند و همه شمول احساس می شود. روندی که 
دارای ویژه گی های چون رهبری دانا و کاریزماتیک، 
مرامنامه ی  دانش مند،  اعضای  قدرت مند،  ساختار 
و  انتخابات  براساس  تعیینات  همه جانبه،  و  صریح 
شایسته گی، احترام به اراده ی مردم، مشخص بودن 
دفترهای  موجودیت  روند،  امکانات  و  مالی  منابع 
فعالیت های  وحدت  رشد  والیات،  در  قدرت مند 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تولید انگیزه ی تعاون 

و وحدت طلبی باشد.
چنین جریانی زمانی  می تواند شکل بگیرد که تجمع 
قدرت صورت گیرد و سیاست مداران هم فکر دست 
تک فردی  فعالیت های  از  و  بدهند  هم  به  دست 
جلوگیری کنند. به هر اندازه ای که از تعدد احزاب 
کاسته و به سوی تجمع قدرت بر یک محور حرکت 
شود، ما شاهد رشد و پخته گی سیاسی خواهیم بود. 

برای تبین حقوق طبیعی بشر در نظر گرفت. این 
اندیشمند باورمند است که مردم حق طبیعی دارند 
اجتماعی  بزرگ  مدیریت های  و  جمعی  امر  در  تا 
بر  حکومت  کارکرد  و  تأثیرات  زیرا  باشند.  دخیل 
عامه ی مردم استوار است. این مردم هستند که از 
نهاد سیاست و سازمان حکومت متأثر می شوند. امور 
جمعی دقیقاً همان امور و مدیریت ُکلی مردم است 
که در قالب پالیسی های عامه و سیاست های عمومی 
توضیح داده می شود. بنابراین حق طبیعی بشر است 
که در امور مربوط به زنده گی شان و سرنوشت شان 

دخل و تصرف نظام مند داشته باشند. 
از طرف دیگر در جغرافیای افغانستان و در هویت 
از  غیر  نظامی  کشور،  این  فرهنگی  و  تاریخی 
جمهوری با روی کرد حکومت از مردم برای مردم، 
دیگر نظام ها تا هنوز محکوم به رفتن به برهوت های 
خودساخته ای است که به انحصار گرایی های مطلق 
در چتر جمهوریت حقوق طبیعی  است.  انجامیده 
اساسی  بشر، حقوق  شهروند، حقوق  مردم، حقوق 
مانند  ارزش های  اطفال،  حقوق  زن،  حقوق  مردم، 
آزادی بیان، آزادی کار و شغل و آزادی تحصیل همه 

معنای نسبتاً قابل قبول پیدا می کند. 
و  مردم  امور  به  نیک  اگر  اسالمی  روی کرد  با 
مدیریت های جمعی نگاه کنیم، آموزه های اسالمی، 
نیز به مشوره در امر جمعی اصالت می دهد و کار 
مشروع  مردم  به  مراجعه  و  مشوره  به  را  جمعی 
می سازد. امور سیاسی، کار و سرنوشت جمعی است 
و منوط به تمامی طبقات اجتماعی مردم می شود. 
پس بایست مردم در این فرایند و روند سهم داشته 
شریک  سرنوشت شان  تعیین  در  را  خود  و  باشند 
همدیگرپذیری  فرهنگ  با  جمهوریت  نظام  بدانند. 
مهم  این  ملی  و  جمعی  بزرگ  منافع  با  همسو  و 
نیاز  افغانستان  را مهیا می سازد. شرایط موجود در 
تمام  صادقانه ی  و  مسووالنه  جمعی  کار  به  مبرم 
اقشار مردم دارد؛ حسرت های تاریخی را چندین بار 
ملت افغانستان در خاطرات تاریخی خویش با تمام 
وجود چشیده اند. آن ها تجربیات ژرف تاریخ است که 

راه گشای امرز و فردای ما می تواند باشد.

از همه مهم تر،  ارزش دادن به زنان و جوانان، یکی 
از کلیدی ترین نکته های رشد یک روند قدرت مند 
دیکتاتوری،  روحیه ی  رشد  از  جلوگیری  است. 
که  است  جوانان  انگیزه ای  مولد  و  حمایت  عامل 
باعث به کار انداختن قدرت فکری و نیروی اندیشه 
می شود. نقش زنان و جوانان باید در میدان سیاست 
برجسته باشد و از قدرت فکری شان استفاده شود. 

احزاب کنونی، پاسخ گوی نیازهای جامعه نیست. این 
احزاب ممثل وحدت ملی نیز شده نمی تواند. احزاب 
حاال  و  بود،  منطقه ای  و  قومی  نخست  افغانستان 
در سطح خانواده گی تقلیل یافته است. در صورتی 
که سازمان های قدرت مند در کشور فعالیت داشته 
باشد، نوع و چگونه گی سیاست در افغانستان تغییر 
خواهد کرد. این گونه، احزاب در تصمیم های اساسی 
در سیاست نیز نقش برازنده ای ایفا خواهد کرد. حتا 
نیز  قدرت مند  اپوزیسیون  به عنوان  حضور  امکان 

مساعد خواهد شد. 
روحیه ی  چالش کشیدن  به  نوشته  این  از  هدف 
وطن دوستی احزاب موجود نیست؛ بلکه نقد باالی 
انشعاب، تعدد بیش از حد و بعضی مواردی که در 
فوق ذکر شد، وارد است. اگر وضعیت این گونه ادامه 
پیدا کند، امکان این که تعداد احزاب بیش تر شود، 

نیز وجود دارد.
در احزاب سیاسی افغانستان باید وحدت در عمل 
کارساز  وحدت طلبی  شعارهای  تنها  شود،   پیاده 
نیست. جوانان افغانستان نباید »چوب سوخت تنور 
احزاب« شوند؛ بلکه باید به پخته گی سیاسی برسند، 
به تأسیس یک روند قدرت مند فکر کنند و با قدرت 

دانش و قلم مقتدرانه وارد میدان سیاست شوند.

جالل محسنی بهشتی، پژوهش گر و خبرنگار
بخش سوم و پایانی
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
  شماره تماس: 0781235040

info@ayenasehat.af :ایمیل آدرس

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني
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کاروان  به  تازه  که  وقتی  قبل  ماه  نُه  و  یک سال 
بی وطن های جهان پیوسته بودم، اولین صدای آشنا که 
مرا از خلسه ی ناشی از غم غربت بیرون کرد و دل گرمی 
داد که هنوز فرصت بودن در کنار هم نفسان هست، سید 
ضیا قاسمی بود. قاسمی عزیز در همان نخستین روزها 
که هنوز بیش تر از سه ماه به برگزاری جشنواره ی شعر 
اروپا  »به  گفت:  و  زد  زنگ  من  به  بود،  مانده  صلصال 
صلصال  شعر  جشنواره ی  دومین  به  آمدی،  خوش 
دعوتت می کنیم، می آیی؟« گفتم آن که ترک یار و دیار 
کرده است، مگر آرزوی بزرگ تر از این دارد که جمعی 

فاصله گیری، برگزار کردند. 
هرچند این بار برخالف سال گذشته که دومین جشنواره 
با حضور بیست و دو  تن از شاعران افغانستانی مقیم 
کشورهای مختلف و هم چنان شاعران ایرانی و سوئدی 
در میان هیجان، هلهله و کف زدن های صدها دوستدار 
شعر و فرهنگ در همین سالن برگزار شده بود، امسال 
تعداد  فقط  زیرا  نبود؛  هیجان  و  گرمی  آن  از  خبری 
بسیار،  فاصله های  رعایت  با  آن هم  تن،  پنجاه  از  کم تر 
اجازه داشتند که در سالن حضور داشته باشند. هرچند 
حاضران همان گرمی و شور جشنواره ی دوم را در سر 
اما آدم شرقی همواره دنبال جمع بزرگ تر و  داشتند؛ 

هیجان های گروهی است. 
به هر حال، مسووالن زبردست و حوصله مند اتحادیه ی 
صلصال با دقت تمام تالش کردند تا عالقه مندان شعر 
داشته  را  جشنواره  سومین  در  حضور  فرصت  هنر  و 
باشند. هم چنان با نشر زنده ی جشنواره در شبکه های 
فضای  از  حداقل  نیز  دسترس  از  دور  یاران  اجتماعی، 

مجازی جشنواره را تماشا کردند.
زیادی  شمار  صلصال،  شعر  جشنواره ی  سومین  در 
دلیل  به  مختلف  کشورهای  از  نتوانستند  شاعران  از 
محدودیت های قانونی ناشی از همه گیری کرونا، حضور 
پیدا کنند؛ اما آن عده ای که حضور به هم رسانده بودند، 
در میان ابری از اندوه که این روزها بر ذهن و روان هر 

سومین جشنواره ی شعر صلصال؛ 
رنگین کمانی در میان ابِر اندوه

هم سخن و رفیق را ببیند؛ آن هم در فضایی که برای 
شعر آماده شده است.

القصه، به جشنواره ی دوم شعر صلصال، یک جا با مختار 
و )فلورا که دقیق چهل روزه بود(، شرکت کردیم و غبار 
غربت یک سره از تن مان تکید. پس از آن دو روزی که 
با خود  روز  هر  همزبان سپری شد،  و  یاران همدل  با 
برای سومین جشنواره، لحظه شماری کردم تا باشد به 
بهانه ای، دیدار رفیقان و فرصت خنده های واقعی میسر 
شود. اما جهان آن قدر هم که گفته می شد با تکنولوژی 
نبود.  است،  و حساب شده  ردیف  همه کارش  دانش  و 
هیوالی کوچکی به نام کرونا آمد و همه حساب کتاب 
جهان را برهم زد و در این میان پیکر شاعرانه ی صلصال 

نیز اندکی لرزید.
تابستان امسال که گذشت و خبری از جشنواره نشد، 
گفتم همین یک طنابی بود که از چهارسوی جهان به 
آن چنگ می زدیم و بوی آشنایی به مشام مان می رسید، 

حاال این هم نشد و شاید برای همیشه نشود.
شاید درست نمی دانستم که یاران اتحادیه ی صلصال آن 
بیدهای نیستند که به هر بادی بلرزند. سرانجام با وجود 
عزیزان  کرونا،  همه گیری  از  ناشی  مشکالت  از  انباری 
هشتم  تاریخ  به  را  شعر  جشنواره ی  سومین  صلصال 
تیاتر »رگینا«  با هژدهم عقرب، در سالن  برابر  نوامبر، 
در شهر اوپساالی سویدن با رعایت اصول بهداشتی و 

افغانستانی پهن است، رنگین کمانی از عشق و همدلی 
بافتند.

در آغاز جشنواره، شعری از محبوبه ابراهیمی که شریف 
سعیدی آن را دکلمه کرد؛ تصویر واضحی از روزگار پر 
آشوب و رنج بی پایان شرقی آفرید و بعد دیگر شاعران 
مختلف  فضاهای  از  و  آمدند  تریبون  پشت  یکی  یکی 
سخن گفتند. یکی از زنی سخن می زد که از زیر آوار 
ظلم و خشونت به آخر خط رسیده بود، دیگری بی قراری 
عشقی را با لهجه ی ناب هزاره گی فریاد می کرد و عده ای 
هم یک جا با پدرهای افغانستانی سراغ فرزندان تکه تکه 
شده را می گرفتند. شاعران سوئدی اما صفحه ی دیگری 
از زنده گی را باز می کردند و تلنگری از موجودیت نوِع 

دیگری از انسان به ما می زدند. 
سرانجام پس از دوساعِت پر از اشک و لبخند و لذت، 
سومین جشنواره ی شعر صلصال نیز به پایان رسید؛ اما 
نواختن دمبوره و  با  زیبا و خاطره انگیزش که  حواشی 
سه تار آغاز شد و با شعرخوانی و خنده های صمیمانه به 
پایان رسید، در دل و خاطره ی تک تک شرکت کننده گان 

حک شد. 
از  غربت  و  تنهایی  زنگ  که  یارانی  با  همه  بعد،  روز 
روانه ی  یک  هر  و  گفتیم  وداع  می کندند،  همدگر  دل 
شهرهای مان شدیم تا زنده گی را در مسیر پر از حادثه و 

دلهره اش دنبال کنیم.



الهام ظهیر

یحیی بیضا

یک شنبه
شماره 3477

25 عقرب 1399
15 نومبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

7

بارنده گی های  با رسیدن فصل سرما و آغاز  همه ساله 
موسمی، شهروندان کابل به دلیل تجمع آب در سطح 
شهر با مشکالت جدی ای روبه رو می شوند. شماری از 
ازدحام  شهریان کابل می گویند که تجمع آب سبب 
در سطح شهر شده و عبور و مرور را برای آنان دشوار 
ساخته است. به گفته ی شهریان، حکومت با گذشت 
سال ها از این معضل هنوز اقدام الزم برای رفع آن روی 
رسانه های  در  شده  نشر  تصاویر  است.  نگرفته  دست 
اجتماعی نشان می دهد که مردم در جریان بارنده گی، 
از موترها و کراچی ها تنها به عنوان قایق برای گذشتن 
حال شهرداری  همین  در  کرده اند.  استفاده  از سرک 
فصل  رسیدن  از  پیش  نهاد  این  که  می گوید  کابل 
سرما، طرح های مقدماتی و موقتی را برای جلوگیری از 
تجمع آب در سطح شهر در نظر می گیرد و طرح های 
بلندمدت را نیز روی دست دارد. به گفته ی این اداره، 
ریاست کانالیزایسیون شهری باید سیستم کانال سازی 
و  بسازد  زمین  زیر  از  آب  شدن  رد  برای  را  معیاری 
باشنده گان نیز از سد کردن جویچه ها در سطح شهر 

خودداری کنند.
بارنده گی های  آغاز  پایتخت در فصل سرما و  شهریان 
فصلی با مشکالت جدی روبه رو می شوند. تصاویر نشر 
شده از وضعیت شهر کابل در رسانه های اجتماعی با 
موجی از انتقادهای شهروندان مواجه شده است. تصاویر 
نشان می دهد که چهارراهی های کابل به دلیل تجمع 
آب و ازدحام، بسته شده است و مردم از موترها برای 
گذشتن از سرک ها استفاده کرده اند. به گفته ی کاربران 
شبکه های اجتماعی، حکومت با گذشت سال ها هنوز 
نتوانسته است مشکالت شهریان کابل در فصل سرما 
را بر طرف کرده و برای جلوگیری از جمع  شدن آب، 
کانالیزاسیون ایجاد کند.  فرهاد شریفی، یکی از شهریان 
کابل، می گوید که با باریدن باران های شدید و تجمع 
آب در سطح شهر، از رفتن به دانشگاه و محل کارش 
باز  می ماند. به گفته ی وی، عقب ماندن از کار و درس 

در  دهشت افگنانه   حمله ی  سه  اخیر،  هفته ی  سه  در 
شهر کابل جان ده ها دانش آموخته ی کشور را گرفت 
و خانواده ها و عزیزان شان را به گلیم غم و ماتم نشاند. 
نخست، حمله ی بی رحمانه ی انتحاری بر مرکز آموزشی 
کوثر دانش )۳ عقرب( آرزوها و امیدهای ده ها جوان را 
پرپر کرد. اشک مادران این جوانان هنوز خشک نشده 
 ۱۲( کابل  دانشگاه  بر  حمله  با  تروریستان  که  بود 
عقرب( ۲0 دانش جو را به خاک و خون کشاندند. مگر 
این همه وحشت کم بود که آدم کشان دست به کشتن 
این  زدند.  عقرب(   ۱7( همکارش  دو  و  سیاوش  یما 
رخدادهای تلخ چنان به سرعت یکی پی دیگری اتفاق 
می افتد که مردم هر روز در انتظار حادثه ی بدتری اند.

پرسشی،  کوتاهِ  جمله ی  این  کجاستی؟«،  پدر  »جان 
است  خانواده های  و  مادران  و  پدران  همه  آواز  نماد 
اتفاق های دهشت افکنی و  این  که فرزندان شان را در 
نظیر آن ها از دست داده اند. بدون شک این جمله از 
ماندگارترین پیام های متنی خواهد بود. با وجود تمامی 
یادآورنده ی  جمله  این  آن،  کلمه ی  هر  زیبایی های 
دانشگاه  و  شهر  در  اندوه بار  و  تلخ  روزهای  از  یکی 
درد  و  امید  عشق،  جمله  این  هم چنان،  است.  کابل 
حمالت  چنین  در  مصیبت دیده  خانواده های  تمامی 
دهشت افگنانه را ترسیم می کند. با وجود آن که داعش 
مسوولیت دو حمله ی نخست را به عهده گرفته است، 
حکومت اما طالبان را مقصر می داند. بخش نخست این 
نوشته جمله ی »جان پدر کجاستی؟« و بخش دوم آن 

ارتباط طالبان را با این حمالت تحلیل می کند.
جمله ی »جان پدر کجاستی؟«، پیام پدری به دخترش 
در دانشگاه کابل است. این پیام با واژه ی »جان« آغاز 
می شود. روح این پیام بلندترین اوج معنویت بین پدر 
و فرزند را به نمایش می گذارد. پس از ۱4۲ بار تماس، 
متنی  پیام  بار  آخرین  برای  که  می شود  ناگزیر  پدر 
»جان پدر کجاستی؟« را به دخترش بفرستد. او در این 
پیام از دخترش نه، بلکه از »جان« خود حرف می زند. 
او در جست وجوی جاِن خود است. او در اوج عشق و 
امید، از جدایی بیم دارد؛ گویا روح وی احساس کرده 

که پله ی بیم سنگین تر از پله ی ترازوی امید است.
زنده گی هر انسانی بر پایه ی جان استوار است و بدون 
تبدیل  بی معنی  و  بی تحرک  کالبدی  به  جسم  جان، 
می شود. واژه ی دوم این جمله )پدر( نیز بیان گر همین 

روز شنبه، بیست وچهارم عقرب، به روزنامه 8صبح گفت 
که بخش حفظ و مراقبت شهرداری در نقاط مختلف 
کابل، از جمله لب جر، سلیم کاروان، دهمزنگ، ناحیه 
۱۳ و سایر نواحی که به مردم مشکل ساز شده، رفته  و 
با استفاده از تانکرها، آب  جمع شده جاده ها را تخلیه 
می کند. وی اما از مردم خواست که از انداختن کثافات 
در جوی ها خودداری کنند، زیرا به گفته ی او، این کار از 
یک  سو سبب بند شدن جویچه ها شده و از سوی دیگر 

کثافات را به سطح شهر انتقال می دهد. 
کانالیزاسیون  ریاست  است  نیاز  که  افزود  اما  رسا  بانو 
شهر هم زمان با قیرریزی سرک ها از سوی شهرداری، 
سازد.  معیاری  را  آب  شدن  رد  و  زیرزمینی  سیستم 
از سویی هم، او می گوید که کانکریت شدن برخی از 
کوچه ها و جویچه ها سبب شده است که آب در زمین 
جذب نشده و در سطح جاده ها جاری شود. سمیرا رسا 
افزود که شهرداری کابل در همکاری با سایر نهادهای 
ذی ربط، طرح های درازمدت را برای حل این معضل در 

نظر گرفته است. 

افتاده  گیر  »جهالت«  و  »نیستی«  اختاپوت  چنگال 
نونهاالِن  گیرافتادن  نماد  واژه  این  هم چنین،  است. 
دانش در چنگال سیاه جنایت، خیانت و جهل است؛ 
جنایتی که ریشه در فرهنِگ دانش ستیزی، گمراهی و 

دهشت افکنی دارد.
 

»د شهادت وروستی وخت و زنده  باد امارت«
همان گونه که در آغاز گفته شد، گروه داعش مسوولیت 
حمله به مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاه کابل را 
طالبان  افغانستان  اما حکومت  است؛  گرفته  به عهده 
را مسوول می داند. پرسش اساسی این است که چرا 
طالبان باید مسوول این حمالت شمرده شوند؟ واقعیت 
در  آن ها  ترور  دستگاه  و  داعش  گروه  که  است  این 
زادگاه شان در شرق میانه )سوریه و عراق( ازهم پاشیده 
است. رهبر این گروه )ابوبکر بغدادی( درست یک سال 
اکتوبر 4/۲0۱9 عقرب ۱۳98،  امروز در ۲۶  از  پیش 
این  از  برده شد.  بین  از  امریکا  متحده  ایاالت  توسط 
رو، چیزی به نام داعش و یا شاخه ی خراسان داعش 
پیدا  افغانستان بی معنا است. شاخه زمانی مفهوم  در 

می کند که درخت آن موجود باشد.
افغانستان  در  داعش  که  است  این  دیگر  نکته ی 
زیرا  باشد؛  داشته  مستقل  موجودیت  نمی تواند 
موجودیت و فعالیت آن تنها در سایه ی طالبان ممکن 
است. موقف داعش در افغانستان به مثابه ی سیخ  های 
چرِخ دوچرخه )بایسکل( است. سیخ ها به تنهایی خود 
هیچ معنا و فعالیتی ندارد. نقش و فعالیت آن ها تنها 
در درون حلقه ی چرخ معنا دار است و از طریق چرخ 
با دوچرخه ارتباط پیدا می کند. گروه داعش نیز همان 
تنهایی  به  که  است  دهشت افکنی  چرخ  سیخ های 
فعالیت و معنا ندارد. فعالیت و موجودیت این گروه تنها 

در چرخه ی وحشت افکنی طالبان معنا پیدا می کند.
رابطه ی  گواه  کابل  دانشگاه  در  به جامانده  آثارِ 
حمله کننده گان با طالبان است. تصویرها نشان می دهد 
وروستی  »دشهادت  جمله های  حمله کننده گان  که 
وخت« و »امارت زنده باد« را در دیوار صنف درسی از 
خود به یادگار گذاشته اند. هر دو جمله با رنگ سیاه و 
دو دست خِط متفاوت نوشته شده که نمایان گر حداقل 
دو حمله کننده در درون آن صنف درسی است. تصویر 
دیگری از صنف درسی، بیرق طالبان را با لکه های خون 

نشان می دهد.

افغانستان  شهری  کانالیزاسیون  و  آب رسانی  ریاست 
و  زیرزمینی  آب های  مدیریت  که  می گوید  هرچند 
فاضالب از مسوولیت های این اداره است، اما مدیریت 
گفته ی  به  است.  شهرداری  دوش  به  باران  آب های 
شهر  فاضالب  ماسترپالن  کار  ختم  با  حتا  مسووالن، 
کابل، باز هم مدیریت آب های باران به دوش این نهاد 

نخواهد بود.
پیش از این، ریاست آب رسانی و کانالیزاسیون شهری 
بود که کار روی ماسترپالن فاضالب  افغانستان گفته 
شهر کابل ادامه دارد و این می تواند آب های زیرزمینی و 
باران را نیز مدیریت کند. سید نوید سعیدی، سخنگوی 
این اداره، در اوایل ماه جاری به روزنامه 8صبح گفت، 
ماسترپالن شهر کابل با هزینه ۳.4 میلیون دالر تطبیق 
خواهد شد که یک میلیون دالر آن به دوش حکومت 
افغانستان است و متباقی آن  را بانک انکشافی آلمان 
پرداخت خواهد کرد. آقای سعیدی تصریح کرد که این 
پروژه باید در بیست و یکم اپریل سال ۲0۲۱ به پایان 
می رسید، اما معضل کرونا سبب شد که کار این پروژه 
ماسترپالن،  تطبیق  گرفتن  سر  از  با  بیفتد.  تاخیر  به 
قرار است کار آن در اواخر نوامبر ۲0۲۱ تکمیل شود. 
سعیدی تصریح کرد که با پایان کار ماسترپالن فاضالب 
شهر کابل، این ماستر پالن می تواند آب های زیر زمینی 

و آب های باران را مدیریت کند.
فرا رسیدن فصل  با  نیز شهروندان کابل  این  از  پیش 
کرده  شکایت  جاده ها  در  آب  شدن  جاری   از  سرما، 
بودند. به گفته ی آنان، خامه و کم عرض بودن سرک ها، 
سبب شده است که مشکالت شهریان کابل در فصل 
سرما بیش تر شود. گفتنی است که شهر کابل میزبان 
پنج میلیون و ۲04 هزار و ۶۶7 نفر است. این آمار در 
نیمه های ماه اسد سال روان از سوی اداره ملی احصاییه 

اعالم شد.

جمله ی »امارت زنده باد« و بیرق خون آلود طالبان به 
پیوند حمله کننده گان با تحریک طالبان اشاره می کند. 
شعار دیگر وحشت افگنان »د شهادت وروستی وخت« 
نشان می دهد که حمله کننده گان با نیت »شهیدشدن« 
و کاماًل آگاهانه دست به کشتار دانش جویان زده بودند. 
اندیشه ی  نمایان گر  »شهادت«  واژه ی  کاربردن  به 
روشنی  به  اندیشه  این  است.  حمله کننده گان  دینی 
بیان می کند که از دید طراحان حمله، دانش جویان - 
مسلمان چه که حتا انسان نیستند. از این رو، ریختن 
خون آن ها مباح و کشتن شان نیازی به حکم شرعی 
جز  که  دانش جویان  به خصوص  انسان،  کشتار  ندارد. 
دست  در  دیگری  هیچ چیزی  کتابچه  و  کتاب  قلم، 
ندارند و خادمان آینده ی کشور و مردم شان هستند، 
در هیچ دین و آیینی جواز ندارد؛ اما برای اهل اسفل 
باعث رنج و عذاب مخلوقات  السافلین هر چیزی که 

خداوند شود، خوشنودی به بار می آورد.
اگر طالبان می خواهند جای و آینده ای در این کشور 
داشته باشند، باید از چنین اعمال زشت فاصله بگیرند. 
و  دانش  اهل  با  که  بدهند  نشان  عمل  در  باید  آن ها 
و صلح آمیز مشکلی  مدنی  زنده گی  با  در کل  و  خرد 
و سنت  قرآن  بنیاد  بر  آن ها  دینی  تعبیر  اگر  ندارند. 
نفوذشان  زیر  در ساحه ی  است،  استوار  اسالم  پیامبر 
بهانه ی  یا  و  و مذهب  قوم  نام  زیر  انسانی  نباید هیچ 
بر  زنده گی  مورد  در  اسالم  پیام  برود.  بین  از  دیگری 
روی زمین آشکار و روشن است: هر که انسانی را از 
بین می برد، گویا همه ی بشریت را از بین برده است 
و هر که جان انسانی را نجات می دهد، گویا بشریت را 

نجات داده است.
مورد  در  قرآن  وعده ی  و  است  حق  دین  اسالم  اگر 
واقعیت  مرگ  از  پس  زنده گی  و  دوزخ  و  بهشت 
از جمله ی  دارد؛ بدون شک که قاتالن مردم بی گناه 
هم دستان شان  و  طالبان  اما،  نیستند.  نجات یافته گان 
هنوز هم می توانند راه شان را از مسیر اسفل السافلین 
حق  مسیر  بیاورند.  روی  حق  به سوی  و  بسازند  جدا 
روشن و آسان است: پایان دادن به کشتار و آزار مردم و 

گرامی داشتن همه ی مخلوقات خداوند.
اگر طالبان حاضر به تغییر روش نیستند، در این صورت 
آشتی با گروهی با چنین زیربنای فکری و یا واگذاری  
حکومت و یا بخشی از حکومت به آن ها، خالف اخالق 

بشری و دینی است.

به دالیل امنیتی، رویدادهای طبیعی و غیره موارد در 
چند سال اخیر برایش خیلی گران تمام شده است و 
او از نهاد های مسئول می خواهد تا در این راستا تالش 

مثمر به خرج دهند. 
کراچی اش  با  شهر  سطح  در  که  سلیمان خیل  راشد 
شورنخود می فروشد، می گوید که با سرازیر شدن باران 
به کار  و تجمع آب در سرک ها و کوچه ها، نمی تواند 
خود ادامه دهد و در فصل سرما حتا گاهی از بردن چند 
قرص نان برای خانواده اش عاجز می ماند. به گفته ی وی، 
آب های به  جا مانده از باران در سطح شهر، گاهی وارد 
خانه های مسکونی می شود و به داشته های شهروندان 
آسیب می رساند. این باشنده کابل می گوید که حکومت 
برای حل این معضل تا هنوز کاری نکرده است و باید 
به مشکالت مردم در جریان فصل سرما رسیده گی کند.
نهاد  این  در همین حال شهرداری کابل می گوید که 
و  مقدماتی  طرح های  سرما،  فصل  رسیدن  از  پیش 
موقتی را برای جلوگیری تجمع آب در سطح شهر در 
کابل،  نظر می گیرد. سمیرا رسا، سخنگوی شهرداری 

مستقل  واژه ی  »پدر«  جمله،  این  در  است.  معنی 
نیست؛ بلکه بخش دوم ضمیر ترکیبی است. »جان« و 
»پدر« هر دو یک جا )جاِن پدر( ضمیر اشاره ی ترکیبی 
را تشکیل می دهد که در آن »جان« بخش نخست و 
اصلی و »پدر« بخش دومی و فرعی ضمیر است. در این 
ترکیب، »جان« نخست و مهم تر از »پدر« آمده است 
و مفهوم هستی پدر در این پیام به دخترش )به »جان 

پدر«( وابسته است.
نویسنده ی مستقیم این پیام بدون شک، پدری در سوز 
عشق، امید و بیم است. اما این پیام تنها آتش عشق، 
امید و بیم پدر نیست. این جا، پدر نماد مشترک »پدر 
و مادر« است. کسی به تنهایی و بدون مادر، پدر شده 
نمی تواند. پدر نه تنها نماد مشترک »پدر و مادر« است؛ 
بلکه نماد خانواده نیز است: پدر، مادر، خواهر و برادر. 
»جان پدر«، جان خانواده، جان مادر و برادر و خواهر 
است. این جا خانواده ای بی صبرانه چشم  به راه پاسخی 
با  است.  جان شان  سوی  از  موبایل(  زنگ  و  )پیامک 
تأسف، انتظاری که برآورده نشد، پرسشی که بی پاسخ 
باید  فراقش  در  دیدار  روز  تا  که  امیدی  و  ماند  باقی 

سوخت.
واژه ی سوم این جمله )کجا( اشاره به قید مکان دارد؛ 
اما نه به هر مکانی. در یک روز کاماًل عادی و بدون 
به  اشاره  می تواند  »کجا«  واژه ی  وحشت آور،  واقعه ی 
دانشگاه )صنف درسی، کتاب خانه، تاالر سخنرانی( و یا 
هر نقطه ی عادی شهر داشته باشد. اما در روز دوشنبه 
)۱۲ عقرب ۱۳99( واژه ی »کجا« پُر از دلهره است و 
هر نویسه ی آن )ک، ج و ا( لبریز از امید برای جای 
أمنی است. خانواده های دانش جویان آگاه شده بودند 
فرزندان شان  آموزشی  مکان  به  آدم خواری  گروه  که 
یورش برده و خطر جدی را متوجه آن ها ساخته است. 
خانواده ی »جان پدر« نیز آرزو دارد که دخترشان در 
مکان امنی باشد؛ اما این آرزو در حد یک آرزو باقی 

ماند.
است  پدر  آخرین حرف  یا هستی«،  و  »استی  واژه ی 
می رساند.  پایان  به  پرسش  عالمت  با  را  پیامش  که 
از  بلکه  نه؛  پرسش  یک  و  واژه  یک  از  سخن  این جا 
مادری،  و  پدری  این جا  است.  »نیستی«  و  »هستی« 
خواهری و برادری در بین امید و بیم پروانه وار می تپند 
و شمعی دور از پروانه هایش سر تا به پا می سوزد. در 
در  که  است  »دانش«  معنی  به  »هستی«  واژه  این 

اولین باران در زمستان کابل؛ 
پایتخت نشینان را به قایق حاجت افتاد

او جان پدر کجاستی؟؛ 
ماندگارترین جمله ی روزهای تلخ و اندوه بار کابل



در آخرین روز نشست امنیتی 
قربانیان  خانواده های  هرات، 
هیأت  اعضای  از  جنگ 
مذاکره کننده دولت خواستند 
جریان  در  را  آنان  حقوق  که 
نکنند.  فراموش  صلح  روند 
در  حکومت  آنان،  گفته ی  به 
ارزشی  جنگ  قربانیان  به  گذشته  دهه  دو  جریان 
کرده   فراموش  کلی  به  را  افراد  این  و  نشده   قایل 
از  اما  است. اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر 
نگرانی  ابراز  غیرنظامیان  تلفات  و  ادامه خشونت  ها 
کردند. به باور آنان، ادامه خشونت ها می تواند روند 
گفت وگوهای صلح را زیر سوال ببرد و با چالش های 
جدی ای روبه رو کند. مسووالن این کمیسیون معتقد 
اند که رهایی زندانیان طالبان از سوی حکومت در 
است.  کرده  تقویت  را  طالبان  جنگی  صفوف  واقع 
افزون بر این، برخی از فعاالن رسانه ای معتقد اند که 
در صورت ادامه مذاکرات با شرایط فعلی، ارزش های 

حقوق بشری نادیده گرفته خواهد شد.
پای مال  از  کشور  در  جنگ  قربانیان  خانواده های 
شدن حقوق و آرمان های شان در جریان روند صلح 
ابراز نگرانی  کردند. این خانواده ها از اعضای هیأت 
جریان  در  که  می خواهند  حکومت  مذاکره کننده 
با  را  آنان  خواست  های  دوحه،  صلح  گفت وگوهای 
گروه طالبان در میان بگذارند و به حقوق آنان توجه 
کنند. به گفته ی آنان، هرچند در دو دهه گذشته 
حکومت به قربانیان جنگ هیچ ارزشی نداده، اما نیاز 
است که در روند صلح کنونی از خواسته های آنان 

نگذرد. 
جنگ  قربانیان  خانواده ی  عضو  احمدی،  محدثه 
پی  در  را  خانواده اش  عضو  گذشته شش  سال  که 
انفجار ماین کنار جاده ای در بزرگ راه هرات-قندهار 
از دست داده است، حکومت را به بی پروایی متهم 
می کند. وی روز شنبه، بیست وچهارم عقرب، گفت 
که باید  نماینده ای از خانواده های قربانیان به دوحه 
مذاکره کننده  هیأت  ترکیب  در  تا  فرستاده می شد 
به  می کرد.  دفاع  جنگ  قربانیان  حقوق  از  دولت 
قربانیان  خانواده های  نماینده  حضور  او،  گفته ی 
جنگ سبب می شد که خواست های آنان در جریان 

چرایی حمایت دستگاه استخباراتی 
پاکستان از مدرسه های دینی در گذشته استفاده از رویکرد های نظامی و اقتصادی 

امر  یک  کشورها،  خارجی  سیاست گزاری های  در 
و  نظامی  رویکرد  کنار  در  امروز  ولی  بود،  معمول 
اقتصادی، رویکرد فرهنگی نیز در مدیریت تحوالت 
ارزنده  از سوی کشورها، نقش  منطقه ای و جهانی 
با  پاکستان  استخباراتی  دستگاه  رو،  این  از  دارد. 
درک این موضوع همواره از مدرسه های دینی برای 
تولید افکار و نیرو های بنیاد گرا و افراطی، حمایت 
می کند. هرچند ترویج و تولید افکاری بنیاد گرایانه و 
افراطیت در برخی کشورهای اسالمی، معمول بوده 
است، اما نقش پاکستان در میان آنان با توجه به 
نظام آموزشی و تربیتی  این مدارس، برجسته است. 
به  )آی اس آی(  پاکستان  استخباراتی  دستگاه 
مثابه یک نهاد مستقل در دولت پاکستان فعالیت 
می کند. این سازمان در تحوالت داخلی و خارجی 
رو،  این  از  است،  داشته  برجسته  نقش  پاکستان 
افراطی،  و  بنیاد گرا  گروه های  از  ابزاری  استفاده ی 
یکی از استراتژی های این سازمان در عملی ساختن 

سیاست  هایش محسوب می شود.
مذهبی،  آموزشی  سیستم  نوع  سه  کلی،  طور  به 
دولتی و خصوصی در پاکستان مسلط اند. مدرسه های 
دینی، یکی از مشهورترین آن ها است که فقیرترین 
قشر جامعه ی پاکستان در آن مصروف آموزش های 
بوده  اردو  زبان  به  دولتی  آموزشی  نظام  دینی اند. 
اقتصادی   - اجتماعی  متوسط  قشر  در برگیرنده  و 
جامعه ی پاکستان است. طبقه ثروت مند این کشور 
را  فرزندان شان  و  می زنند  دور  را  سیستم  هردو 
که  نهاد های خصوصی  به  با کیفیت  آموزش  جهت 
می فرستند.  می شود،  تدریس  انگلیسی  زبان  به 
نظام سه بعدی آموزشی، سبب گسترش نگرش های 
متفاوت شده است. دانش آموزان مدرسه های دولتی 
دارند،  افراطیت  و  بنیاد گرایی  به  کم تری  گرایش 

موثر و عملی در پیش داشته باشد. با این حال، فضا 
برای گسترش بنیاد گرایی و افراطیت هموار شده و 
استفاده ی  فرصت  این  از  نیز  پاکستان  استخبارات 

بهینه کرده است.
تنها خطری  نه  بنیاد گرا وافراطی  حضور گروه های 
برای  بل  شده ،  جهان  و  منطقه  کشورهای  برای 
حکومت پاکستان نیز به یک تهدید بالقوه و بالفعل 
مبدل شده است. هرچند در ظاهر بارها مقام های 
این  از نقش مستقیم مدرسه های دینی  پاکستانی 
ولی  کرده اند،  انکار  تروریستی  حمالت  در  کشور 
ایاالت  که  شده  باعث  تروریستی  حمالت  تشدید 
حکومت  بر  بین المللی  جامعه  و  امریکا  متحده 
پاکستان فشار وارد کند تا فعالیت های مدرسه های 
علت  به  اما  اقدامات  این  سازد.  محدود  را  دینی 
حمایت آی اس آی از این گروه ها، نتیجه ی ملموسی 

در پی نداشته است. 
از  پاکستان،  استراتژی  تطبیق  برای  آی اس آی 
ابزاری  استفاده های  افراطی  و  بنیاد گرا  گروه های 
نهاد های  مثابه  به  دینی،  مدرسه های  می کند. 
جایگاه  از  بنیاد گرا،  و  افراطی  نیروی  تولید کننده 
مدرسه  بوده اند.  برخوردار  سازمان  این  نزد  خوبی 
دیوبندی بزرگ ترین نهاد در رشد بنیاد گرایی در دو 
دهه گذشته بوده است. جمعیت العلمای اسالم، سپاه 
صحابه و اهل حدیث، سه گروه متعلق به مدرسه 
خارجی  حامیان  و  شعارها  عقاید،  که  دیوبندی اند 
جمعیت العلمای  صرف  میان  این  در  دارند.  واحد 
رویکرد  فرهنگی،  و  نظامی  رویکرد  کنار  در  اسالم 
یک  عنوان  به  و  گرفته  پیش  در  نیز  را  سیاسی 

نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، به روزنامه 8صبح گفت که پس از رهایی 
زندانیان طالبان و شروع گفت وگوهای صلح در کشور، 
مردم شاهد افزایش خشونت  و درگیری در کشور اند. 
روز  هر  گذشت  با  خشونت ها  نظری،  آقای  باور  به 
افزایش می یابد و این شرایط می تواند روند کنونی 
صلح را آسیب بزند. او تصریح کرد که رهایی زندانیان 
طالبان افزون بر این، می تواند جبهه جنگ طالبان را 
گرم تر کند و شمار قربانیان جنگ را افزایش دهد. به 
باور نعیم نظری، افراد آزاد شده گروه طالبان عامالن 
اصلی افزایش جنگ و خون ریزی کنونی در کشور به 

شمار می آیند.
برای  که  افزود  بشر  حقوق  کمیسیون  عضو  این 
آغاز  در  طرف  دو  است  نیاز  صلح،  به  رسیدن 
وی  کنند.  فکر  آتش بس  برقراری  روی  گفت وگوها 
روی  ادامه  در  می توانند  طرف  دو  که  کرد  تصریح 
ارزش ها و حقوق قربانیان جنگ  گفت وگو کنند تا 
حقوق خانواده های آنان در این میان نادیده گرفته 
مستقل  کمیسیون  بررسی های  بر اساس  نشود. 
حقوق بشر افغانستان، طرف های درگیر همه اصول 
پا  زیر  اخیر  را در جریان دو دهه  قوانین جنگی  و 
آمار  که  است  شده  سبب  مورد  این  و  گذاشته اند 
تلفات غیرنظامیان در جریان درگیری های نیروهای 
حکومتی، بین المللی و طالبان افزایش یابد. یافته های 
تلفات  آمار  بیش ترین  که  می دهد  نشان  نهاد  این 
غیرنظامیان از سوی جنگ جویان طالب ثبت شده 

فعالیت  پاکستان  دولت  بدنه ی  در  سیاسی  حزب 
روابط  گروه  این  هرسه  با  طالبان  گروه  می کند. 
خوب داشته است. مولوی سمیع الحق که رهبری 
جمعیت العلمای اسالم را برعهده داشت، به گونه ی 
مستقیم از گروه طالبان حمایت می کرد. در کنار این 
پدرش  جانشین  که  سمیع الحق،  پسر  حامد الحق، 
شده است، خطاب به حکومت افغانستان مبنی بر 
سپردن نظام و امکاناتش به طالبان، حمایت خود را 
به گونه ی مستقیم از گروه طالبان اظهار کرده است. 
این همه نشان دهنده این است که آی اس آی به طور 
گروه های  و  پاکستان  دینی  مدارس  از  هدف مند 
افراطی به منظور رسیدن به اهداف کالن و تأمین 
منافع پاکستان در منطقه و جهان، حمایت می کند.
از  پاکستان  ارتش  استخباراتی  دستگاه  کل،  در 
مدرسه های دینی به منظور رشد تروریسم و ترویج 
بنیاد گرایی در منطقه حمایت می کند. آی اس آی از 
گروه های تروریستی به منظور ایجاد تهدید در برابر 
کشورهای همسایه پاکستان که منازعات مرزی و 
جغرافیایی با آن کشور دارند، استفاده ی ابزاری کرده 
جامعه ی  جانب  از  فشارهایی  بارها  هرچند  است. 
فعالیت های  ساختن  محدود  بر  مبنی  بین المللی 
مدرسه های دینی  بر پاکستان وارد شده است، اما 
این فشار ها منجر به  اقدامات عملی  نشده است. 
از این رو، تا زمانی که دست آی اس آی از حمایت 
مدرسه های دینی و تولید نیروهای بنیاد گرا و افراطی 
کوتاه نشود، محدود ساختن بنیاد گرایی و افراطیت و 
جلوگیری از تهدیدات ناشی از فعالیت این مدارس 

در پاکستان و افغانستان، میسر نخواهد بود.

است. بر اساس آمارها، نیروهای حکومتی و نیروهای 
خارجی به ترتیب در رده های بعدی عامالن تلفات 

غیرنظامیان قرار دارند. 
برخی از روزنامه نگاران کشور معتقد اند که اگر روند 
مذاکرات صلح طبق روال کنونی پیش برود، همه ی 
ارزش های حقوقی بشری در آن پای مال خواهد شد. 
صدیق اهلل توحیدی، عضو کمیته مصونیت خبرنگاران 
گفت، با ادامه روند کنونی نه تنها باید نگران حقوق 
قربانیان جنگ بود، بلکه این شرایط می تواند سبب 
شود که طرف های گفت وگو کننده از کنار بسیاری 
ساده گی  به  بشری  حقوق  و  انسانی  ارزش های 
حکومت  باید  که  افزود  توحیدی  آقای  بگذرند. 
این  در  زنان  و  کودکان  جنگ،  قربانیان  حقوق  از 
گفت وگوها دفاع کند و به این مسایل مهم بپردازد. 

نماینده گان  حضور  با  هرات  امنیتی  نشست 
از سوی  روز  دو  برای  کشورهای مختلف همه ساله 
برگزار  افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
جریان  در  نشست  این  اشتراک کننده گان  می شود. 
بحث ها، روی مسایل امنیتی افغانستان، کشورهای 
منطقه و جهان و رویکردهای سیاسی آن ها گفت وگو 
می کنند. گفتنی است که نهمین دور نشست امنیتی 
روز  سه  کرونا  ویروس  همه گیری  دلیل  به  هرات 
ادامه یافت. این نشست روز پنج شنبه، بیست دوم 
در  اشتراک کننده گان  و  شد  آغاز  هرات  در  عقرب 
محور گفت وگوهای صلح کشور زیر نام »صلح پایدار 

افغانستان« بحث و گفت وگو کردند.

بیش تر  دانش آموزان خصوصی،  با  مقایسه  در  ولی 
هم،  سویی  از  اند.  آشتی پذیر  بنیادگرایانه  افکار  با 
به  از دست رسی به علوم جدید  مدرسه های دینی 
برای  را  زمینه  که  باشد  تا  نگهداری می شوند  دور 
بارز این  افراطیت مهیا سازند. نشانه های  گسترش 
راهکار دستگاه استخباراتی ارتش پاکستان، در زمان 
حکم روایی طالبان در افغانستان به گونه ی برجسته 

دیده شد. 
طالبان در زمان فرمان روایی خود در افغانستان، نظام 
آموزشی دولتی را از علوم جدید به علوم دینی تغییر 
دادند و دختران را از حق تعلیم و تحصیل محروم 
ساختند. این عمل کرد طالبان با وضوح بیان گر این 
است که آی اس آی برای ترویج افکار بنیادگرایانه و 
افراطیت در افغانستان برنامه های قبلی داشته است. 
در حال حاضر، حمله بر مرکز آموزشی و نهادهای 
استراتژی  از  شالوده  افغانستان،  عالی  تحصیالت 
ارتش  استخباراتی  دستگاه  افراطی  افکار  تقویت 
پاکستان است. تقویت و حمایت مدرسه های دینی 
افغانستان،  دور افتاده  مناطق  در  پاکستان  از سوی 
زمینه را برای ترویج و گسترش بنیاد گرایی فراهم 
ساخته است. نبود نصاب آموزشی معیاری و یکسان 
در این مدرسه ها و نگاه تندروانه به آموزه های دینی 
میان  به  سبب  آن،  مجریان  سلیقه ی  به  توجه  با 
دین  از  قرائت ها  و  برداشت ها  در  اختالفات  آمدن 
شده است. این اختالف ها فضای علمی کشور را نیز 
متأثر ساخته است. وزارت حج و اوقاف که مسوولیت 
تنظیم و انسجام برنامه های آموزشی - دینی را در 
کشور برعهده دارد، نتوانسته است در زمینه اقدامات 

جنگ  سال های  زخم های  و  شود  مطرح  روند  این 
را مرهم نهد. بانو احمدی به روزنامه 8صبح گفت: 
غرب  در  جنگ  قربانیان  از  زیادی  خانواده های  »با 
طالبان  اگر  می گویند  آنان  و  کردم  صحبت  کشور 
دست از کشتار مردم بردارند، حاضر هستند از خون 
عزیزان شان بگذرند و آنان را ببخشند«. او می گوید 
شرط  اما  می بخشد،  را  طالبان  هم  خودش  که 
را  تفنگ شان  گروه  این  جنگ جویان  که  می گذارد 
از  و  بیندیشند  آتش بس  برقراری  به  بگذارند،  کنار 

کشتار مردم بی گناه اظهار ندامت کنند.
وارثین  ملی  مجموعه  رییس  شمال زی،  نداالحق 
شهدا و قربانیان جنگ، نیز از فرصت پیش آمده برای 
برقراری صلح در کشور خرسند است. او که شش تن 
از اعضای خانواده اش را در جریان ناامنی ها از دست 
داده است، می گوید که حاضر است خون آنان را به 
تأکید  او  ببخشد.  و صلح  آتش بس  برقراری  قیمت 
کرد که دو طرف مذاکره کننده باید حقوق قربانیان 
جنگ را نادیده نگیرند و با حمایت از بازمانده گان 
قربانیان، شرایط تحصیلی و کاری را برای آنان فراهم 
کنند. شمال زی افزود که تنها خانواده های قربانیان 
میان  در  طالبان  با  را  دردشان  می توانند  جنگ 
بگذارند و این گروه را متقاعد کنند که به حقوق شان 

احترام بگذارد.
مسووالن کمیسیون مستقل حقوق بشر اما از افزایش 
تلفات غیرنظامیان ابراز نگرانی  می کنند و ادامه این 
می دانند.  دوحه  صلح  مذاکرات  ضرر  به  را  روند 

پایان نشست امنیتی هرات؛ 
حکومت باید از حقوق قربانیان جنگ دفاع کند
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ما اغلب فکر می کنیم که فرسوده گی عاطفی بدون بروز 
عالیم هشداردهنده به وجود می آید. در حالی که بدن 
ما عالیم هشداردهنده ی ابتدایی را درباره ی احتمال 
فرسوده گی به ما می دهد؛ اما بیش تر اوقات این عالیم 
را نادیده می گیریم و در نهایت دچار ناامیدی مطلق 
خسته گی  مورد  در  آن چه  هر  این جا  در  می شویم. 
عاطفی باید بدانید و نحوه ی تشخیص آن در صورتی 

که از آن رنج می برید، آورده شده است. 

فرسوده گی عاطفی چیست؟
فرسوده گی عاطفی اصطالحی با بار معنایی گسترده 
است که ما برای توصیف اثرات استرس مزمن استفاده 
متفاوت  مختلف  افراد  در  نشانه ها  و  عالیم  می کنیم. 
بروز  طوالنی  مدت زمان  در  معمول  به طور  و  است 
می کند. این حالت می تواند از نظر جسمی، عاطفی و 
یا رفتاری روی ما تأثیر بگذارد و اغلب ترکیبی از این 
سه تا، بیش ترین پریشانی را برای فرد ایجاد می کند. 
فرسوده گی عاطفی در سکوت آغاز می شود و شناسایی 
آن در مراحل ابتدایی دشوار است. البته، مهم است که 
اگر دچار فرسوده گی  و  این حالت گذرا است  بدانید 
عاطفی شده اید، راهکارهای زیادی وجود دارد که برای 
مقابله با آن می توانید انجام دهید؛ در بخش های بعدی 

به آن ها خواهیم پرداخت.

چه عواملی سبب فرسوده گی عاطفی می شود؟
عوامل محرک در این وضعیت برای هر فرد متفاوت 
تلقی  برای یک شخص استرس زا  است. شرایطی که 
دیگری یک وضعیت  برای شخص  می شود، می تواند 
قابل کنترل باشد. به صورت معمول، فرسوده گی عاطفی 
پس از یک دوره ی طوالنی استرس مداوم رخ می دهد. 
این حالت می تواند بر اثر عوامل به ظاهر ساده، مانند 
پیچیده ای چون  عوامل  یا  کاری طوالنی  ساعت های 

آمدن یک عضو جدید در خانواده باشد.
دارد.  مشترکی  زمینه ی  حالت  این  در  عوامل  اغلب 
کنترل  از  کلی  به طور  که  شرایطی  مثال،  به عنوان 
بحران  برای  را  زمینه  می تواند  می شود،  خارج  فرد 
فرسوده گی مساعد بسازد، یا شرایطی که تعادل بین 
سبک زنده گی سریع و مراقبت از خود وجود ندارد نیز 

می تواند از عوامل آغازگر باشد.

چه کسانی در معرض خطر فرسوده گی عاطفی 
قرار دارند؟

هر فردی در هر مرحله ی از زنده گی خود ممکن است 
حال،  این  با  کند.  تجربه  را  عاطفی  فرسوده گی  که 
این  به  ابتال  بیش تر  خطر  معرض  در  افراد  از  برخی 

عارضه هستند، از جمله افراد زیر:
- افراد مجرب در محیط پر استرس: هر فردی که در 
حرفه ی سخت و پر استرس کار می کند، در معرض 
پرستارانی  مثال،  به طور  دارد.  قرار  فرسوده گی  خطر 
که  می کنند  احساس  شغل شان  ماهیت  به  نظر  که 
از  زیادی  میزان  باشند،  داشته  مداوم  دل سوزی  باید 
اگر  حتا  حال  این  با  می کنند.  تجربه  را  فرسوده گی 
یا شامل  نباشد،  نیازمند دل سوزی مداوم  شغل شما 
عوامل  باشد،  زنده گی  و  مرگ  شرایط  با  درگیری 
منجر  می تواند  کار،  به  مربوط  روزمره ی  استرس زای 
به فرسوده گی عاطفی شود. افرادی که در محیط کار 
خود احساس عدم کنترل می کنند یا کسانی که در 
حفظ تعادل زنده گی کاری و زنده گی شغلی شان دچار 
مشکل اند، در معرض خطر قرار دارند. در صورتی که از 
شغل خود راضی نیستید یا شغل تان با ارزش های تان 
همسو نیست، باز هم ممکن است فرسوده گی عاطفی 

را تجربه کنید. 
که  حالی  در  عالی:  دست آوردهای  با  افرادی   -
محرک های بیرونی می تواند، مسبب اصلی فرسوده گی 

جهان  و  خود  از  ما  درک  نحوه ی  باشد،  عاطفی 
پیرامون، می تواند بر سطح استرس وارده تأثیر بگذارد. 
کمال گراها یا افرادی با شخصیت نوع A ممکن است 
به دلیل جاه طلبی و طبیعت رقابت جوی شان، استرس 
طوالنی مدت را تجربه کنند. تالش مداوم برای فراتر از 
انتظار دیگران بودن، می تواند منجر به برهم خوردن 
تعادل بین زنده گی شخصی و کاری و در نهایت سبب 

فرسوده گی عاطفی شود.
- افرادی که مراقب خود نیستند یا از استراتژی های 
از  که  افرادی  می کنند:  استفاده  ناسالم  مقابله ای 
است  ممکن  می شوند،  غافل  خود  اساسی  نیازهای 
که دچار فرسوده گی عاطفی شوند. افرادی که خوب 
و کسانی که سالمت  نمی خوردند  و غذا  نمی خوابند 
جسمی و روانی خود را در اولویت قرار نمی دهند، به 

احتمال زیاد فرسوده گی عاطفی را تجربه می کنند. 
با  داریم،  خود  به  نسبت  که  احساسی  تنها:  افراد   -
ارتباط مستقیم  بازی می کنیم،  نقشی که در جامعه 
دارد. افرادی که خود را کم تر از دیگران می دانند، اغلب 
فاقد روابط صمیمی هستند و بیش تر وقت خود را در 
تنهایی سپری می کنند. احتمال دارد که اشخاص تنها 
را تجربه  افراد، فرسوده گی عاطفی  بقیه ی  از  بیش تر 
کنند؛ زیرا ممکن است احساس کنند که در شرایط پر 
استرس، فشار بیش از حد و یا ناامیدی، کسی را ندارند 
که به او رجوع کنند. شکل گیری و حفظ روابط سالم 

برای سالمت روانی ما ضروری است. 

عالیم و نشانه های فرسوده گی عاطفی
برخی از افراد می توانند، شرایط استرس زا را به خوبی 
مدیریت کنند؛ اما فشارهای روانی طوالنی مدت منجر 
به تغییرات در سالمت جسمی و رفتاری افراد می شود. 
فرسوده گی  نشانه های  و  عالیم  رایج ترین  ادامه  در 
عاطفی آورده شده است. اگر یک یا چند مورد از این 
عالیم را دارید، پس وقت آن است که به دنبال کمک 

باشید:
رایج  عالیم  از  بیدارماندن:  یا  خوابیدن  در  مشکل   -
فرسوده گی عاطفی، یکی هم مشکل در گذراندن روز 
است. فرد به طور معمول احساس خسته گی جسمی و 
عاطفی می کند و هنگام فکرکردن در مورد تعهدات 
برای  دارد.  دلهره  و  ترس  احساس  آینده،  به  مربوط 
برخی از افراد، بدون توجه به این که چند ساعت در 
شب می خوابند، خسته گی در طول روز ادامه می یابد. 
تشدید  خواب  پایین  کیفیت  با  می تواند  خستگی 
این  را بیش تر بسازد.  این مدت  شود و بی خوابی در 
وضع منجر به چرخه ای از خسته گی در طول روز و 
خواب های ناخوشایند و پریشان در شب می شود که بر 
طرف کردن آن بدون مشورت با یک متخصص پزشکی 

یا متخصص بهداشت روانی اغلب دشوار است.
- احساس پریشانی: به طور معمول، مشکل در تمرکز 
هستند،  عاطفی  فرسوده گی  دچار  که  افرادی  بین 
بیش تر مشاهده می شود. این احساس، طیف وسیعی از 
عالیم را در بر می گیرد که شامل فراموشی، گیج بودن 
حافظه ی  موارد،  از  برخی  در  و  است  تمرکز  عدم  و 
احساس  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  کوتاه مدت 
پریشانی هم چنان با عالیم جسمی مانند سردردهای 

مکرر ارتباط دارد.
- تغییرات شخصیتی: این که فرسوده گی عاطفی روی 
خلق و خو و رفتار افراد تاثیر بگذارد، غیرعادی نیست. 
دوره های  به  منجر  می تواند  فرسوده گی  عالوه،  بر 
نامتعارف خشم یا تحریک پذیری شود. حتا تغییرات به 
ظاهر ساده و اندک در طرز فکر، مانند افزایش بدبینی 
یا منفی بافی را نیز نباید نادیده گرفت. اگر ندای درونی 
تغییر  انتقادگری  و  نارضایتی  به  مثبت نگری  از  شما 

کرده، ارزیابی سطح استرس فعلی تان مهم است. 
- اضطراب و افسرده گی: فرسوده گی عاطفی می تواند 
که  کند  وارد  فرد  روان  سالمت  به  جدی  آسیب 
ارتباط  این شرایط در  با  افسرده گی غالباً  اضطراب و 
است. در مراحل ابتدایی، اثرات اضطراب و افسرده گی 
ممکن است خفیف باشد و خود را در اشکال کمبود 

انگیزه یا ناراحتی کلی، مخفی کند. با این حال، هر 
عالیم  وخامت  به  بگذرد،  درمان  بدون  زمان  قدر 
می افزاید. هنگامی که فرسوده گی عاطفی به اوج خود 
می رسد، افسرده گی و اضطراِب درمان نشده، می تواند 
حتا کارهای روزمره مانند بلندشدن از رخت خواب را 
احساس  فرد  مرحله  این  در  بدهد.  نشان  غیرممکن 
ناامیدی، گرفتاری و قطع ارتباط با واقعیت می کند و 
الزم است که فردی که این عالیم را تجربه می کند از 
یک متخصص سالمت روان کمک بگیرد، به خصوص 

در صورتی که دچار افکار خودکشی شده باشد. 

در صورت فرسوده گی، چه کاری می توانید انجام 
دهید؟

از موارد، برای بهبود فرسوده گی عاطفی  در بسیاری 
زنده گی و درمان  تغییر در سبک  از  ترکیبی  به  نیاز 
برای  که  است  افراد هم چنان ممکن  از  برخی  است. 
یا  زمینه ای، سالمت جسمی  بیماری  هرگونه  درمان 
نیاز داشته  یا سایر مشوره های پزشکی  به دوا  روانی 
باشند. تغییرات زیر در سبک زنده گی برای جلوگیری 
از فرسوده گی عاطفی و پیش روی آن توصیه می شود:

ما  بدن  دهید:  قرار  اولویت  در  را  - سالمت جسمی 
تغذیه ی  به  روزمره  اساسی  انجام عمل کردهای  برای 
مناسب، خواب کافی و ورزش منظم نیاز دارد. اگرچه 
فرسوده گی عاطفی انگیزه ی ما را کاهش می دهد؛ اما 
مهم این است که ما انرژی الزم را برای غلبه بر عالیم 
این شرایط در بدن  عاطفی، ذهنی و جسمی همراه 

خود تأمین کنیم. 
- رژیم غذایی: هدف از داشتن رژیم، صرف غذاهای 
بدون  گوشت های  و  سبزی ها  میوه ها،  از  غنی 
غذاهای  از  است  ممکن  که  آن جا  تا  است.  چربی 
از  بگیرید.  فاصله  فست فود  به خصوص  پروسس شده، 
نوشابه، قهوه و نوشیدنی های انرژی زا خودداری کنید 
و آب و نوشیدنی های بدون کافئین بنوشید. از مصرف 
دخانیات و الکل به شدت پرهیز کنید؛ زیرا در وخامت 

عالیم نقش بسزا دارند.
- داشتن تحرک: هر روز به مدت ۳0 دقیقه حرکات 
منظم انجام دهید. برای بهره مندی از مزایای ورزش، 
نیازی نیست که در جلسات شدید وزنه برداری یا سایر 
نباشید،  نگران  کنید.  اشتراک  سنگین  ورزش های 
کنید،  تمرین  روز  هر  نیم ساعت  مدت  به  که  همین 
که  است  داده  نشان  تحقیقات  نتایج  است.  کافی 
فعالیت های خاصی مثل یوگا و پیاده روی در فضای باز، 

باعث کاهش سطح استرس می شود و این فعالیت ها 
می تواند ورزش روزانه ی تان محسوب شود. 

- خواب: اگرچه دست یابی به خواب راحت در هنگام 
مقابله با فرسوده گی عاطفی دشوار است؛ اما ایجاد یک 
این  بهبود  در  می تواند  شبانه  آرام  و  منظم  برنامه ی 
روند موثر باشد. تقریباً ۱5 تا ۳0 دقیقه قبل از خواب، 
تلویزیون را خاموش کنید و تمام وسایل الکترونیکی 
دیگر مثل موبایل همراه، تبلت و کمپیوتر را از اتاق 
خواب خود بیرون کنید. اتاق را تا حد ممکن تاریک 
و حرارت آن را مالیم بسازید. عالوه بر این، برخی از 
ادویه های گیاهی و چای ها نیز در بهبود روند خواب 
و  بابونه  چای  از  مثال  به طور  است.  کمک کننده 
عصاره ی اسطوخودوس برای آرامش استفاده می شود. 
به  دست یابی  که  است  ممکن  اگرچه  حال،  هر  به 
نسخه های کمکی خواب آسان باشد؛ اما بهتر است قبل 
از مصرف هرگونه ادویه با متخصص خدمات بهداشتی 

صحبت کنید. 
- با دیگران ارتباط برقرار کنید: هنگامی که احساس 
ارتباط  با دیگران  است که  خسته گی می کنید، مهم 
مورد  اجتماع  به  کنید.  خودداری  انزوا  از  و  برقرار 
ورزشی  فعالیت های  در  یا  بپیوندید  خود  عالقه ی 
دوستان  خانواده،  اعضای  با  کنید.  اشتراک  محل تان 

قدیمی، هم کاران و آشنایان خود در تماس باشید.
حد  از  بیش  که  هنگامی  باشید:  خودتان  مراقب   -
و  بگویید  نه  فشارزا  عوامل  به  کردید،  فشار  احساس 
حتماً هر روز برای انجام کاری که از آن لذت می برید، 
دقایق محدود  برای  اگر  بدهید؛ حتا  اختصاص  زمان 
باشد. نوشتن موضوعات و ریلکسیشن برای رهاکردن 

عوامل استرس زای روزانه بسیار مناسب است.

آیا شما هم از فرسوده گی 
عاطفی رنج می برید؟
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به گزارش یورونیوز فارسی، ارمنستان روز شنبه اعالم کرد 
که در نبردهای دو ماه اخیر با جمهوری آذربایجان بر سر 
حاکمیت بر منطقه مورد مناقشه قره باغ، بیش از ۲ هزار و 

۳00 سرباز این کشور جان باخته اند.
این مناقشه ی دیرین و تاریخی این بار دو کشور را درگیر 
جنگی با وسعت زیاد و کم سابقه کرد و در نهایت با توافق 
آتش بس که امتیاز های زیادی برای جمهوری آذربایجان به 

همراه داشت،  به اتمام رسید.
امضا  به  روسیه  میانجی گری  با  که  توافق  این  براساس 
رسید، دو طرف متعهد شدند که به درگیری ها پایان دهند 

و در همان مواضعی که قرار دارند، باقی بمانند.
پیش روی های  با  که  آذربایجان  جمهوری  ترتیب  بدین 
قره باغ  منطقه  سرزمین های  سوم  یک  گسترده  نظامی 
بازپس  را  شوشا  استراتژیک  شهر  جمله  از  و  کوهستانی 
سوم  دو  از  عمده ای  بخش  مالکیت  وعده  با  بود،  گرفته 
توافق  این  از  بزرگی  پیروزی  قره باغ،  خاک  از  باقی مانده 

صلح به دست آورد.
پاشینیان،  نیکول  خصوص  به  ارمنستان  مقام های 
نخست وزیر این کشور، که طرف مستقیم این توافق صلح 
بود، پس از اعطای امتیاز های پیش بینی شده در توافق، 
از شهروندان و مخالفان  انتقاد های شدید بسیاری  هدف 
این تصمیم دولت قرار گرفتند، اما در نهایت اعتراف کردند 
که برای حفظ جان ده ها هزار سرباز ارمنی مجبور شدند 

تن به این مصالحه بدهند.
وزارت  سخنگوی  نکوقوسیان،  آلینا  راستا  همین  در 
انتشار پستی در شبکه  با  بهداشت ارمنستان، روز شنبه 
اجتماعی فیس بوک اعالم کرد: »در حال حاضر جسد ۲ 
هزار و ۳۱7 سرباز جان باخته )در درگیری های قره باغ( 
که هویت برخی از آن ها هنوز شناسایی نشده، در اختیار 

پزشکی قانونی قرار گرفته است«.
به گفته ی سخنگوی وزارت بهداشت ارمنستان، عملیات 
تبادل اجساد کشته گان با جمهوری آذربایجان به تازه گی 
نهایی  آمار  هنوز  مخاصمه  طرف  دو  و  است  شده  آغاز 

قربانیان را در اختیار ندارند.
مقام های دولتی در ارمنستان تا کنون از کشته شدن یک 
هزار و ۳۳9 سرباز و 50 غیرنظامی در جریان نبردهای 
قره باغ سخن  منطقه  در  آذربایجان  با جمهوری  سنگین 

می  گفتند.
این در حالی است که باکو هنوز آمار شمار سربازان کشته 
شده خود در این مناقشه را ارائه نداده و تنها اعالم کرده 
که 9۳ غیر نظامی در جریان حمالت نیروهای ارمنی بر 

مناطق شهری، جان خود را از دست داده اند.
جمهوری  میان  مخاصمه  پایان  توافق  مفاد  موجب  به 
آذربایجان و ارمنستان که ابتدای هفته جاری با وساطت 
مسکو به امضا رسید، صلح بانان روسیه با استقرار در مناطق 
تعیین شده در قره باغ کوهستانی، وظیفه نظارت بر اجرای 

آتش بس را برعهده خواهند داشت.
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، روز جمعه با ارائه 
گزارشی کلی از نبردهای اخیر در منطقه قره باغ اعالم کرد 
که این مناقشه در دور تازه درگیری های دو ماهه بیش از 
4 هزار کشته و 8 هزار مجروح برجای گذاشت و ده ها هزار 

نفر را آواره کرد.

به نقل از صدای امریکا، دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، 
اضطراری ملی در  اجرایی  »وضعیت  فرمان  با صدور یک 

مورد ایران« را برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
منتشر  سفید  کاخ  توسط  گذشته  روز  که  بیانیه ای  در 
شد، آمده است که با توجه به تهدید فزاینده امنیت ملی، 
سیاست خارجی و اقتصادی که از سوی ایران متوجه ایاالت 

متحده است، این وضعیت تمدید می شود.
بحران  و  تهران  در  امریکا  سفارت  اشغال  دنبال  به 
 )۱۳58 عقرب   ۱۳(  ۱979 نوامبر   ۱4 در  گروگان گیری 
اجرایی  فرمان  امریکا،  وقت  رییس جمهور  کارتر،  جیمی 
شماره ۱۲۱70 را برای اعالم وضعیت اضطراری ملی علیه 
جمهوری اسالمی ایران امضا کرد. هم چنین، بل کلینتون 
فرمان اجرایی شماره ۱۲957 را در تاریخ ۱5 مارچ ۱995 
علیه جمهوری اسالمی ایران صادر کرد که این فرمان ها 
ایران  علیه  امریکا  بعدی  جمهور  رییسان  توسط  همواره 

تمدید شده اند.
رییسان جمهور امریکا فرمان وضعیت اضطراری ملی را علیه 
کشورها یا گروه هایی صادر می کنند که تهدید غیرمعمول 

یا فوق العاده ای علیه امنیت ملی کشور محسوب می شوند.

مناقشه قره باغ؛ 
ارمنستان کشته شدن 
بیش از ۲ هزار سرباز 

خود را تایید کرد

ابراز حمایت وزیران اروپایی از مرزهای بسته تر 
و نظارت بیش تر برای مبارزه با تروریسم

ترمپ »وضعیت اضطراری 
ملی در مورد ایران« را برای یک 
 سال دیگر تمدید کرد

در  گذشته،  روز  اروپا  اتحادیه  داخله  وزیران 
مرزهای  در  امنیت  تقویت  سر  بر  نشستی 
خارجی این اتحادیه و کنترل و نظارت بیش تر 
بر افراط گرایی و خشونت در فضای انترنت، به 

توافق رسیدند.
خبرگزاری فرانسه هدف از این نشست را که 
در  تروریستی  حمله  چند  از  پس  بالفاصله 
فرانسه و اتریش برگزار شد، ایجاد »هم آهنگی 
در  تروریسم«  با  مبارزه  سیاست  در  بیش تر 

اتحادیه اروپا عنوان می کند.
نشست  این  در  اروپا  اتحادیه  داخله  وزیران 
که در پنجمین سالگرد دو حمله تروریستی 
برگزار شد و ۱۳0 کشته  مرگ بار در فرانسه 
که  کردند  امیدواری  ابراز  گذاشت،  بر جای 
قانون جدید این اتحادیه برای نظارت بیش تر 
بر محتوای آنالین پیش از پایان سال تصویب 

شود.
در بیانیه این وزیران آمده است: »هدف میسر 
ابزاری  به  رسیدن  و  اخراج...  دستور  ساختن 
موثر و سریع برای مبارزه با محتوای آنالین در 

عرض یک ساعت یا کم تر است«.
نشست وزیران داخله اتحادیه اروپا را می توان 
ادامه موضع گیری رهبران آلمان و فرانسه در 

هفته گذشته دانست.
به گزارش رادیو فردا، آنگال مرکل، نخست وزیر 
پس  عقرب،   ۲0 سه شنبه،  روز  نیز  آلمان، 
رهبران  سایر  با  گفت وگو  مجازی  جلسه  از 
به  »می خواهم  گفت:  اروپایی  کشورهای 
شنگن  حوزه  در  رفت وآمد  کنترل  سیستم 
اشاره کنم که تا سال ۲0۲۲ باید آماده شود. 
حوزه  وارد  افرادی  چه  که  بدانیم  است  الزم 

شنگن و چه افرادی از آن خارج می شوند«.
فرانسه،  رییس  جمهوری  مکرون،  امانوئل 
تروریستی  حمالت  به  واکنش  در  هم چنان 
»اقدامات  خواستار  اروپا  در  اخیر  سال های 

سریع و هم آهنگ« کشورهای اروپایی شد.
آقای مکرون پس از پایان این جلسه مجازی 
که میزبان آن فرانسه بود، گفت: »این واکنش 
مشترک  مرکز  ایجاد  روی  باید  هم آهنگ 
یا  و  اطالعات  تبادل  و  اطالعاتی  داده های 
تقویت سیاست های مقابله با تبهکاری متمرکز 

شود«.
حوزه شنگن بیش تر اعضای اتحادیه اروپا عالوه 
بر چهار کشور ناروی، آیسلند، لیختنشتاین و 

سویس را در بر می گیرد.
هفته ی گذشته در شهر وین یکی از حامیان 
گروه »خالفت اسالمی« که قباًل به جرم حمایت 
با تیراندازی به  از تروریسم زندانی شده بود، 
سوی مردم در یکی از خیابان های پر رفت وآمد 
این شهر، چهار نفر را به قتل رساند. در شهر 
را  نفر  سه  چاقو  به  مسلح  مهاجم  یک  نیس 
در یک کلیسا کشت و سر یکی از قربانیان را 
برید. در شهر پاریس نیز معلمی که در کالس 
آموزش مدنی کاریکاتورهای پیامبر اسالم را به 
دانش آموزان نشان داده بود، مورد حمله قرار 

گرفت و مهاجم سر او را برید.
در پی حمله مرگ بار هفته ی گذشته ی یک 
روز  اتریش  دولت  وین،  در  افراطی  مسلمان 
درباره  که  کرد  اعالم  عقرب،  چهارشنبه، ۲۱ 
تروریسم  ضد  اقدامات  از  گسترده ای  طیف 
توافق کرده که جرم دانستن »اسالم سیاسی« 

یکی از آن ها است.

از  گذشته  روز  امریکا،  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد 
کرونا  واکسین  تهیه  برای  گسترده  پیش رفت های 

تقدیر کرد.
دونالد ترمپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت 
می کرد، اظهار داشت که می توان طی هفته ی آینده 
واکسین کرونا بین آن دسته از کسانی که به کارهای 
ماه  تا  ولی  شد،  خواهد  توزیع  مشغول اند،  ضروری 

اپریل این واکسین برای عموم مردم توزیع می شود.
به نقل از رادیو فردا، یکی از واکسین هایی که تاکنون 
پشت  موفقیت  با  را  بالینی  آزمایش  مرحله  توانسته 
داروسازی  شرکت  است.  فایزر  واکسین  بگذارد،  سر 
کرد  اعالم  عقرب،  دوشنبه، ۱9  روز  فایزر  امریکایی 
که با همکاری شرکت آلمانی »بایون تِک« واکسینی 
تولید کرده است که افراد را تا 90 درصد در مقابل 

ویروس کرونا مصون می کند.
شرکت فایزر برای ساخت این واکسین آزمایش های 
گسترده ای در شش کشور روی چهل هزار نفر انجام 

داده است.
فرمان دار  که  گفت  ادامه  در  امریکا  جمهور  رییس 

ایالت نیویورک در یک اقدام سیاسی گفته است که 
واکسین تهیه شده را نخواهد پذیرفت.

ادامه گفت که واکسین تهیه شده  دونالد ترمپ در 
توسط دولت امریکا بین همه ی ایالت ها توزیع خواهد 
شد و او می داند که مردم ایالت نیویورک نیز خواهان 

این واکسین هستند.
به گفته ی رییس جمهور امریکا، دولت فدرال منتظر 

تغییر تصمیم ایالت نیویورک خواهد بود.
خبری  کنفرانس  از  دیگر  بخشی  در  ترمپ  دونالد 
خود تاکید کرد که دولت امریکا با شرکت استرازنکا 
)AstraZeneca( به توافقی بر سر خرید داروی این 

شرکت دست یافته است.
رییس جمهور امریکا در ادامه تاکید کرد که قرنطینه 
باعث  که  چرا  نیست،  حل  راه  محدودیت  اعمال  و 
مشاغل،  رفتن  دست  از  جمله  از  بسیاری  مشکالت 

تعطیلی کارهای تجاری و دیگر مسایل می شود.
دنبال  به  دولت  این  که  کرد  تصریح  ترمپ  دونالد 
محدودیت و اعمال قرنطین نخواهد بود، امیدوارم... 
هر اتفاقی که در آینده بیفتد... کسی نمی داند، چه 

دولتی بر سر کار خواهد بود... فکر کنم زمان معلوم 
می  کند، ولی من به شما می گویم این دولت قرنطین 

را اعمال نمی کند.
پس  ترمپ  دونالد  عمومی  سخنرانی  نخستین  این 
انتخابات سوم نوامبر  بایدن در  از اعالم پیروزی جو 

محسوب می شود.
انتخابات ریاست جمهوری امریکا سوم نوامبر برگزار 
شد و براساس برآورد رسانه های این کشور جو بایدن 
رییس جمهور منتخب  الکترال،  رای  با کسب ۳0۶ 

امریکا است.
در  می گوید  ترمپ  دونالد  که  است  حالی  در  این 
و  اسناد  تا کنون  او  اما  تقلب شده ،  امریکا  انتخابات 

شواهدی در این زمینه ارائه نکرده است.

تقدیر ترمپ از پیش رفت ها برای تهیه واکسین کرونا


