سازمان انرژی اتمی ایران :پیوست توافق با آژانس
محرمانه است

سفیر ایتالیا در کنگو کشته شد
وزارت خارجـه ایتالیا اعالم کرد که سـفیر
این کشـور در جمهـوری دموکراتیک کنگو
در جریـان حملـه مسـلحانه بـه کاروان
خودروهـای سـازمان ملـل متحـد کشـته
شـده اسـت .ایـن حملـه در منطقـه گومـا
در شـرق کنگـو رخ داده و دو نفـر دیگـر
هـم در آن جـان خـود را از دسـت دادهاند.
به گزارش رویترز ...

5
سال پانزدهم

سـازمان انـرژی اتمـی ایـران بـا انتشـار
بیانیـهای دربـاره توافق سـه ماهه بـا آژانس
بیـن المللـی انـرژی اتمـی و همچنیـن
ادامـه «نظـارت ضـروری» بـر فعالیتهـای
هسـتهای ایـران توضیحاتـی ارائـه کـرده
اسـت .در عیـن حال ،سـازمان انـرژی اتمی
اعلام کـرد پیوسـت ...
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سرمقاله

مکث .تأمل .تفکر.

همسویی قوای سه گانه
ضامن بقای نظام

( بخش اول)
نویسنده :پیتر ویست ،استاد فلسفه در دانشگاه
دورهام بریتانیا
منبع :سایت آیون
مترجم :حسین معرفت

 محمد هدایت

دیـروز ولسـی جرگـه پـس از یک رویـاروی تمـام عیار
بـا حکومـت و دو بار رد کردن بودجـه ،در نهایت بودجه
سـال  1400را تصویـب کـرد .اکثـر نماینـدگان مـردم
از وضعـی کـه بـه وجـود آمـده بـود ،کـه همـه کارهـا
و پـروژه هـا بـه دلیـل عـدم تصویـب بودجـه از سـوی
مجلـس نماینـدگان معطـل باقـی مانـده بـود ناراحت...

«امـروزه بـرای شـهروندان دموکراسـی یـک رضورت
بسـیار مهـم درسـت فکـر کـردن اسـت ».ایـن کلمات
کـه بـه نظـر میرسـد همیـن دیـروز نوشـته شـده
باشـد ،مربـوط بـه کتـاب تفکـر هدفمند اسـت؛ کتاب
مشـهوری از فیلسـوف بریتانیایـی سـوزان اسـتیبینگ
کـه بـرای اولینبار در سـال  1939در مجموعه پلکان
پنگویـن بـا جلـد شناختهشـدهی آبـی و سـفید نشر
شـد .ایـن کتـاب کوچـک را بـه ...
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نقش فعاالن جامعۀ مدنی و
دموکراسی؛ پیش نیاز صلح پایدار
در افغانستان
3
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وزارت معارف  900هزار جلد
کتاب درسی به زبانهای محلی
چاپ میکند
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ارگ از تصویب بودجه 1400
استقبالکرد
2

ورزش

قهرمانی تیم›ابریشم درخشان›
در پیکارهای تکواندوی بانوان

سرور دانش :حقوق بشر باید یکی از اصول اساسی در روند صلح باشد
رسور دانـش معـاون دوم رییـس جمهـور
میگویـد کـه حقـوق بشر بایـد یکـی از اصـول

اساسـی گفتگوهـای صلـح باشـد .آقـای دانـش در دیـداری بـا
خانـم فیونـا فریـز رئیـس حقوق بشر سـازمان ملل متحـد تاکید

پیکارهـای بـاز تکوانـدوی بانـوان کـه بـا اشتراک  ۵۰بانوی
تکوانـدوکار در گروههـای وزنـی گونهگون در کابل آغاز شـده
بـود ،بـا قهرمانی تیم ابریشـم درخشـان به پایان رسـید.
در ایـن پیکارها ،نرگس حسـینی بهرتین بازیکن و نعمتالله
حبیبـی بهرتیـن مربـی ،شـناخته شـدند و تیمهـای برتـر از
سـوی مسـؤوالن ادارۀ تربیـت بدنـی و فدراسـیون تکوانـدو،
مـورد تقدیـر قـرار گرفتند....

کـرد کـه در گفتگوهـای صلـح و مذاکره بـا گروه طالبان مسـاله
حقـوق بشر بایـد بـه عنـوان یکـی از اصـول اساسـی ایـن رونـد
مطـرح شـود.
دفتر مطبوعاتـی معـاون دوم ریاسـت جمهـور دوشـنبه  4حـوت
بـا نشر اعالمیـۀ خبری از قـول معـاون رئیـس جمهـور نوشـته
اسـت «:اگرچـه تاکنـون هیـچ نشـانهای از سـوی گـروه طالبـان
مبنـی بـر احترام و حامیـت از حقـوق برش به مشـاهده نرسـیده
اسـت؛ امـا اهمیـت ایـن موضـوع میطلبد کـه جامعـه جهانی و
متامـی جوانـب دخیل در قضیه صلح افغانسـتان ،گـروه طالبان
را در ایـن زمینـه تحـت فشـار قـرار دهند».
دانـش درایـن دایـدار بـا اشـاره بـه افزایـش خشـونت و رویکـرد
جدیـد گروههـای تروریسـتی بـر هـدف قـرار دادن افـراد ملکی،
فعـاالن حقوقبشر ،خربنـگاران و اعضـای جامعـه مدنـی گفـت
کـه در برابـر ایـن خشـونتهای فزاینـده همـه همـکاران بیـن
املللـی افغانسـتان بایـد با یک صـدا بایسـتند .در اعالمیه آمده
اسـت کـه در ایـن دیدار ،خانـم فریز گفت که ایـن بخش[حقوق
بشر ملل متحد] براسـاس رهنمود شـورای امنیت سـازمان ملل
متحـد در زمینههـای حامیـت از افـراد ملکـی ،فعـاالن جامعـه
مدنـی ،مدافعـان حقوق برش ،منع شـکنجه ،صلـح و حقوق برش
در افغانسـتان فعالیـت میکنـد.
او بـا نگرانـی از افزایـش تهدیدهـا و ترورهـای هدفمندانـۀ
مدافعـان حقوق بشر ،خربنگاران و فعاالن مدنـی و غیرنظامیان
گفـت کـه مطالعـات انجام شـده نشـان میدهد که فعـاالن این

استبداد و فقدان عدالت
اجتماعی ؛ اصلی ترین عامل
نابسامانی در افغانستان
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عرصههـا عمـدا هـدف قـرار گرفتـه انـد.
خانـم فریـز بـر توجـه جـدی دولـت در حامیـت و مصئونیـت
مدافعـان حقـوق برش ،فعـاالن مدنی و خربنـگاران تأکید ورزیده
و ابـراز امیـدواری کـرد کـه رونـد پیگیـری عدلـی و قضایـی
عاملان ایـن خشـونتها همچنـان تقویـت یابـد.
معـاون رئیـس جمهـور بـه رئیـس حقـوق بشر ملـل متحـد گفت
کـه حکومـت افغانسـتان در دو بخش پیگیـری قضایا و ترشیک
معلومـات بـا گروههـا و افـراد تحـت تهدیـد در مرکـز و والیـات
موفقانـه عمـل کرده اسـت.
آقـای دانـش در ایـن دایـدار علاوه کرد کـه تاکنون هیـچ قضیه
خشـونت علیـه خربنـگاران نبـوده اسـت کـه مـورد پیگیـری
عدلـی و قضایـی قـرار نگرفتـه باشـد.
بـه قـول معاون رئیـس جمهور در مـواردی عامالن ایـن قضایا به
حبـس طویـل و اعـدام نیـز محکـوم شـده اند؛ امـا آنچـه هنوز به
عنـوان یـک مشـکل باقـی مانـده اسـت ،پیشگیـری از حملات
هدفمندانـه تروریسـتی و هدف قرار دادن فعـاالن این دو عرصه
و افـراد ملکـی اسـت .این درحالی اسـت که روز گذشـته در یک
حملـه انفجـاری در شـهر کابـل چهـار غیر نظامی کشـته شـدند
کـه دو نوجـوان و یک کودک خیابانی شـامل آن اسـت و یک زن
و یـک کـودک دیگـر در آن حملـه زخم برداشـته اند.
گـروه طالبـان علاوه بـر اینکـه گفتگوهـای صلـح در دوحـه را
مدتهاسـت کـه تـرک کـرده ،خشـونت هـا را نیـز درهفتـه های
اخیـر بـه شـدت افزایـش داده اسـت.

رئیس اداره امور :کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری ایجاد می شود
5

فاصله کهکشانی مسی و رونالدو
با لواندوفسکی
روبـرت لواندوفسـکی بـا فاصلـه نسـبت بـه رقبایـش فعلا
شـانس اول کفـش طلای  2021اسـت.
روبـرت لواندوفسـکی همچنـان بـی رقیـب پیـش مـی رود و
فعلا شـانس اول کسـب کفـش طلای  2021اسـت.
روز گذشـته لیونـل مسـی توانسـت تـک گل بارسـا را وارد
دروازه کادیـز کنـد و تعـداد گل هایـش را بـه  16افزایش داد
تـا بـه لوئیـس سـوارز در صـدر جـدول گلزنـان برسـد امـا او
هنـوز  10گل بـا سـتاره لهسـتانی بایـرن فاصلـه ...

5

رئیـس اداره امـور از ایجـاد کمیسـیون مسـتقل مبـارزه علیه
فسـاد اداری خبر داده و میگویـد کـه ادارات مـوازی در این
کمیسـیون ادغـام می گردند تـا فعالیت های مبارزه بافسـاد
اداری متمرکـز گردد.
داکتر فضـل محمـود فضلـی ،رئیـس اداره امـور ریاسـت
جمهـوری دیـروز در برنامـه حسـاب دهـی دولـت بـه ملت در
یـک کنفرانـس خبری در کابل گفـت ،اولویـت اول حکومت
افغانسـتان ،تحقـق تعهـدات کنفرانس جنیوا اسـت و جامعه
بیـن املللـی در ایـن کنفرانـس تعهـد منوده که بیـش از ۱۳
میلیـارد دالـر را ظـرف چهار سـال آینده به دولت افغانسـتان
کمـک مـی کنند.
بـه گفتـه او ،ایـن کمـک هـا منـوط بـه بعضـی رشایطـی می
باشـد کـه از سـوی حکومـت افغانسـتان براسـاس قانـون
اساسـی در سـند تعهـدات جامعـه جهانـی گنجانیـده شـده
اسـت.
فضلـی گفـت ،بـرای آنکه دولـت افغانسـتان چگونـه در ختم
هـر سـال گزارشـی از انجـام تعهداتـش را بـه جامعـه جهانی
ارایـه منایـد ،ورکشـاپی را راه انـدازی منـوده اسـت تـا در
نتیجـه آن سـندی در ایـن زمینـه ترتیـب گـردد و نشـان دهد
کـه کـدام برنامـه ملـی و کـدام پروسـه حکومتـداری ،طـی
کـدام جـدول زمانـی از سـوی کـدام اداره ،انجـام خواهـد
گرفـت.
او گفت که اولویت دوم دولت افغانسـتان ،فرهنگ شـفافیت
اسـت و بـه همین منظور ،براسـاس اولویـت رییس جمهوری
اسلامی افغانسـتان ،سـال  ،۱۴۰۰سـال آغـاز دیجیتـال
سـازی حکومـت افغانسـتان می باشـد.

او تأکیـد کـرد کـه سـتون فقرات حکومـت دیجیتالـی ،تذکره
الکرتونیکـی اسـت کـه درپی تلاش ها اکنـون توزیـع آن در
 ۳۴والیـت کشـور ترسیع یافته اسـت.
بـه گفتـه فضلـی ،از برنامـه هـای درازمـدت ملـی ،بـه عنوان
اولویـت سـوم دولـت افغانسـتان یـاد آوری منـود و گفـت کـه
لسـت تفصیلـی برنامـه های ملی از سـوی رییـس جمهور در
هفتـه هـای نزدیـک با ملـت در میان گذاشـته خواهد شـد و
مسـوولین آن نیـز مشـخص خواهنـد گردید.
او همچنـان در ایـن برنامـه گفـت ،مبـارزه بـا فسـاد اداری،
اولویـت دیگـر حکومـت افغانسـتان اسـت کـه اقدامـات
ابتدایـی در ایـن زمینـه از قبـل آغـاز گردیـده و اکنـون بـا
ایجاد کمیسـیون مسـتقل مبـارزه علیه فسـاد اداری ،ترسیع
یافتـه اسـت.
او هـدف از ایـن اقدام را ایجاد یک آدرس مشـخص در زمینه
مبارزه با فسـاد اداری دانسـت و گفت ادارات موازی در این
کمیسـیون ادغـام می گردند تـا فعالیت های مبارزه بافسـاد
اداری متمرکز گردد.
رییـس عمومـی اداره امور ریاسـت جمهـوری ،تبدیل اجرات
حکمـی بـه پروسـه هـا را ،اولویت دیگـر حکومت افغانسـتان
اعلام منـود و هدف آن را رفع اتهامات مبنـی بر برخوردهای
سـلیقوی ،از بیـن رفتن فسـاد و خویـش خـوری در گزینـش
هـا دانسـت و گفـت کـه بـا تطبیـق ایـن اولویـت اجـراات
حکمـی ،از احـکام بـه پروسـه هـا تبدیـل می شـود.
فضلـی ،ترصیـح کـرد کـه اداره امـور ریاسـت جمهـوری بـه
عنـوان یـک واحـد بودجـوی مسـتقل و بـه حیـث یـک چتر،
مسـوولیت ادارات جانبـی خویـش را نیـز دارد ،امـا هـر

اداره جانبـی اداره امـور ریاسـت
جمهـوری در اجـراات ،مصرف
بودجـه و گزارشـدهی خویـش
مسـتقل مـی باشـد و بـه گونـه
مسـتقیم گـزارش بودجـه اش را
بـا وزارت مالیـه ارایـه مـی کنـد.
در گـزارش فعالیـت هـای
سـال مالـی  ۱۳۹۹اداره
امـور ریاسـت جمهـوری نیـز از
هامهنگـی و فراهـم منـودن
زمینـه برگـزاری موفقانـه ۳۳
جلسـه کابینـه ،تطبیـق۸۰
درصـد مصوبـات کابینـه در
نتیجـه پیگیـری دوامـدار و بـه موقـع بـا ادارات و وزارت های
مربـوط ،هامهنگـی و فراهـم منـودن زمینـه تدویـر موفقانـه
۱۳جلسـه شـورای عالـی اقتصـادی ۸ ،جلسـه شـورای عالی
حاکمیـت قانـون و حکومتـداری و  ۵جلسـه شـورای عالـی
آب ،اراضـی ،توسـعه شـهری و محیـط زیسـت ،برگـزاری ۶۶
جلسـه هامهنگـی بـا احـزاب سیاسـی و نهـاد هـای مدنـی،
رسـیدگی بـه قربانیـان ملکـی شـامل مسـاعدت نقـدی برای
بازماندگان  ۲۱۸شـهید و زخمیان  ۳۳حادثه تروریسـتی در
کابـل و والیـات و اعطـای ۱۰۵۰مـدال دولتـی به منسـوبین
نیروهـای دفاعـی و امنیتـی و اتباع ملکی ،به عنـوان فعالیت
هـای عمـده اداره امـور ریاسـت جمهـوری در بخش انسـجام
وهامهنگـی امـور دولـت یـاد آوری شـده اسـت.
در گـزارش از واحـد تسـهیل رسمایـه گـذاری به عنـوان یکی

از واحـد هـا در جنـب ریاسـت عمومـی اداره امـور ریاسـت
جمهـوری نـام بـرده شـده اسـت کـه بـه منظـور فراهـم آوری
تسـهیالت الزم و حامیـت از رسمایـه گـذاران ،جلـب و جـذب
سـکتور خصوصـی ،تشـخیص و توسـعه فرصت هـای رسمایه
گـذاری و تشـویق رسمایه گـذاران از طریق مشـارکت عامه و
خصوصـی ایجـاد گردیده اسـت.
گـزارش مـی افزایـد کـه جـذب رسمایـه گـذاران داخلـی
و خارجـی جهـت رسمایـه گـذاری در افغانسـتان ،تدویـر
مجالـس و کنفرانسهـا و تنظیـم سـفرهای کاری در خـارج
از کشـور جهـت جلـب و جـذب رسمایـه گـذاری داخلـی و
خارجـی ،مذاکـرات بـا رسمایـه گـذاران داخلـی و خارجـی
جهـت رسمایـه گـذاری در افغانسـتان ،از فعالیت های عمده
ایـن واحـد اسـت.

سال پانزدهم
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سرمقاله

همسویی قوای سه گانه
ضامن بقای نظام

دروس حضوری دانشگاههای دولتی و
خصوصی  15حوت آغاز میشود

از صفحه1

محمد هدایت

دیـروز ولسـی جرگـه پـس از یـک رویـاروی متـام عیـار بـا
حکومـت و دو بـار رد کردن بودجه ،در نهایت بودجه سـال
 1400را تصویـب کـرد .اکثر مناینـدگان مـردم از وضعی
کـه بـه وجـود آمـده بـود ،کـه همـه کارهـا و پـروژه هـا بـه
دلیـل عـدم تصویـب بودجـه از سـوی مجلـس منایندگان
معطـل باقـی مانده بـود ناراحـت بودند .متاسـفانه بودجه
سـال  1400دو بـار از سـوی مجلـس مناینـدگان رد شـد
کـه مشـکالت و چالش های بسـیاری را به وجـود آورد .اما
دیـروز مجلس مناینـدگان با اکرثیت قاطـع آرا این بودجه
را تصویـب کـرد و بدیـن ترتیـب یـک بن بسـت مهـم میان
حکومـت و پارملـان را شکسـتند و سـبب خـوش حالـی
بخـش هایـی از جامعـه بـه خصـوص کارمنـدان دولـت
شـدند .در تقابـل میـان قـوای دولـت و در نهایـت توافق و
تصمیـم بر مبنـای مصالح کالن کشـور درس هایی نهفته
اسـت کـه مهـم تریـن درس ایـن اسـت کـه همسـویی و
وحـدت قـوای دولـت در رشایط کنونی سـبب بقـای نظام
و حفـظ دسـتاوردهای گذشـته مـی گـردد و مـردم را نیـز
امیـدوار بـه آینـده می سـازد.
در ایـن کـه ممکـن اسـت بودجـه پیشـنهادی از سـوی
حکومـت دارای نواقـص و کمبودهایـی باشـد شـکی
نیسـت .بـه عنـوان مثـال نامتـوازن بـودن بودجـه یکـی
از نواقـص نابخشـودنی اسـت کـه متاسـفانه تبدیـل بـه
یـک سـنت شـده اسـت .در طـول سـال هـای گذشـته
بخـش هایـی از کشـور عـدم تـوازن در بودجـه سـازی
شـکایت داشـته انـد کـه مسـلام این شـکایت هـا حقیقت
داشـته و درسـت نیـز بـوده اسـت .چنـان در سـال هـای
گذشـته دیدیـم متـام بودجـه یک والیت بـه انـدازه بودجه
اختصـاص یافتـه در یـک ولسـوالی در دیگـر نقطه کشـور
نبـوده اسـت .در بسـیاری از والیـت های محـروم در طول
دو دهـه اخیـر حتی یک پـروژه زیربنایی و ملی کار نشـده
اسـت .تبعیـض و ناعادالنه بـودن بودجه یکـی از دردهای
دایمـی بودجـه در افغانسـتان بـوده اسـت .علاوه بـر این
درد همیشـگی کـه هیچـگاه التیـام نیـز نیافـت بسـیاری
از مـواردی را کـه مجلـس مناینـدگان بـه عنوان اشـکاالت
بودجـه مطـرح کـرده بـود واقعـا درسـت بـود و مجلـس
مناینـدگان بایـد همیـن کار را مـی کرد .اگـر از این منظر
نـگاه کنیـم تصمیم مجلس منایندگان مبنـی بر رد بودجه
پیشـنهادی یـک موضع درسـت و برحـق بود .امـا واقعیت
ایـن اسـت کـه متاسـفانه متـام ماجرا همیـن نکتـه نبود و
مسـایل پشـت پـرده بسـیاری در ایـن زمینه وجود داشـت
کـه هرگـز شایسـته اعضـای مجلـس مناینـدگان نبـود.
یکـی از مـواردی کـه در رد ایـن بودجـه نقـش اساسـی
داشـت اهـداف مجلـس منایندگان بـود .اهداف کسـانی
کـه بودجـه را بـه گـروگان گرفتـه بودند بیشتر سیاسـی و
عـدم تامیـن منافع شـخصی بـود .البته در ایـن مورد منی
تـوان چنیـن حکمـی را در مـورد همـه اعضـای مجلـس
مناینـدگان صـادر کـرد .ولـی کسـانی کـه جلـو تصویـب
بودجـه را در دو دور گذشـته گرفتنـد کسـانی بودنـد که یا
اهداف سیاسـی داشـتند و یـا منافع شـخصی و معامالت
پشـت پـرده به درسـتی پیـش نرفته بـود .به همیـن خاطر
جلـو تصویـب بودجـه را گرفتـه بودنـد تـا مقامـات اجرایی
کشـور را تحـت فشـار قـرار دهنـد و بـه اهداف سیاسـی و
اقتصـادی خویش برسـند.
از سـوی دیگـر مجادلـه و نزاع میان دو قوه کشـور عالوه بر
ایـن کـه فرصـت هـا و انـرژی ای زیـادی را تباه مـی کند و
از بیـن مـی برد ،سـبب نفاق و کشـمکش های بی حاصل
میـان قـوای دولـت و اسـتفاده دشـمنان از ایـن وضعیـت
مـی گـردد .چنـان که دیدیـم در طی دو ماه اخیـر ،رقابت
منفـی میـان مجلـس و حکومـت سـبب شـد کـه شـکاف
هـای بزرگـی در درون نظـام بـه وجود آید و دشـمنان را به
طمـع انـدازد .برخی اظهـارات ناصـواب از سـوی مقامات
حکومتـی در بـاره مجلـس و اعضـای پارملـان سـبب شـد
کـه ایـن نهـاد قانونـی و قدرمتند کشـور متهم بـه قاچاق،
معاملات پنهانـی ،اختلاس ،سـو اسـتفاده از مقـام و در
یـک کالم متهـم بـه کمیشـن کاری در همـه عرصـه هـا
و سـطوح شـوند .ایـن اتهـام سـنگین جایـگاه و منزلـت
مجلـس را بـه شـدت تنـزل داد و باعـث بـی اعتبـار شـدن
ایـن نهـاد مهم شـد.
از سـوی دیگـر تالش برخی از اعضـای مجلس منایندگان
بـرای متهـم سـاخنت مقامـات حکومتـی بـه فسـاد و سـوء
اسـتفاده از جایـگاه حکومتـی شـان سـبب بـی اعتمادی
بیشتر مـردم نسـبت بـه دسـتگاه هـای اجرایـی کشـور
گردیـد .بـه عنـوان مثـال اظهـارات جنجـال برانگیـز در
مـورد مصـارف بخشهایـی از حکومـت و ناتوانی حکومت
در حفـظ و نگهـداری مجموعـه باسـتانی آی خانـم سـبب
شـد کـه جایـگاه حکومـت در نزد افـکار عمومی به شـدت
آسـیب ببینـد .در چنیـن وضعیتـی مسـلم اسـت کـه
دشـمنان از شـکاف میـان قـوای دولـت سـود بـرده انـد و
جایـگاه نهادهـای قانونـی آسـیب دیـده اسـت.
بنابرایـن دررشایطـی کـه مـا در حـال مذاکـره مسـتقیم با
مخالفـان مسـلح دولـت قـرار داریـم و جامعه بیـن املللی
نیـز تصمیـم دارند که افغانسـتان را ترک کنند و بسـیاری
از دسـتاوردهای بیسـت سـاله و نهادهـای اساسـی دولت
در معـرض خطـر جـدی قـرار گرفتـه انـد هرگونه تشـتت و
نفـاق میـان قوای اساسـی دولـت هرگز بـه مصلحت نظام
و مـردم افغانسـتان نیسـت .در چنین رشایطی همسـویی
میـان قـوای دولـت بـه خصوص میـان پارملـان و حکومت
ضامـن بقـای نظـام و باعـث امیـدواری مـردم افغانسـتان
نسـبت به آینده شـان اسـت.
کارتون

ارگ از تصویب بودجه  1400استقبال کرد
ارگ ریاسـت جمهـوری از تصویـب بودجـه
ملـی سـال مالـی  1400توسـط مجلـس
مناینـدگان اسـتقبال کـرده و ایـن کار مجلـس را بخاطـر
تطبیـق بـه موقـع پالنهـا و برنامههـای اساسـی دولـتبـه
ویـژه پروژههـای انکشـافی در رسارس کشـور ،مهـم خوانـده
ا ست .
ارگ ریاسـت جمهـور دوشـنبه  4حـوت در اعالمیـه خبری
کـه منتشر کـرده گفتـه اسـت«:محمد ارشف غنـی رئیـس
جمهـوری اسلامی افغانسـتان از اعضـای ولسـی جرگـه

بخاطـر تصویـب بودجـۀ ملـی سـال مالـی  ۱۴۰۰ابـراز
امتنـان منـود».
طـرح مسـودۀ سـوم بودجـۀ ملـی سـال مالـی  ۱۴۰۰کـه
پیـش از ایـن دو بار توسـط مجلس رد شـده بـود ،دیروز در
جلسـۀ عمومـی ولسـی جرگـه بـا اکرثیـت آرا مـورد تصویب
مناینـدگان مـردم قـرار گرفت.
مجلـس دلیـل رد مسـوده بودجـه  1400را بـی عدالتـی
در پـروژه هـای انکشـافی والیتـی و عـدم یکسـان سـازی
معاشـات کارمنـدان پائیـن رتبـه دولتـی عنـوان کـرده بود.
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مناینـده حضـور داشـتند کـه از ایـن جمـع تنهـا سـه کارت
رسخ در تصویب بودجه اسـتعامل شـده و باقی منایندگان
همـه بـرای تصویـب بودجـه مالـی سـال جدیـد موافقـت
کردند.
در سـند بودجه برای سـال مالی ۱۴۰۰خورشـیدی۴۷۳ ،
میلیـارد و ۴۱میلیـون افغانـی پیشبینـی شـده اسـت .از
ایـن میـان ۳۱۱ ،میلیـارد بودجـۀ عـادی و ۱۶۱میلیـارد
دیگـر بودجـۀ انکشـافی در نظـر گفتـه شـده اسـت.

صالح :تروریستان روش جدید کارگذاری بمب را ابداع کرده اند
امراللـه صالـح معـاون نخسـت ریاسـت
جمهـوری میگویـد کـه تروریسـتان یـک
شـیوۀ جدیـد تعبیـه مبـب کنارجـاده ای را ابـداع کـرده اند.
در ایـن روش از برمـهای کار گرفتـه میشـود کـه در زمـان
انـدک مبـب کارگـذاری شـده میتوانـد.
وی دوشـنبه  4حـوت در اعالمیـه یکصـد ونهـم جلسـات
شـش و نیم ترصیح کرده اسـت که در این اواخر تروریسـتان
یـک شـیوۀ کاملاً نو را بـه خاطـر مببگـذاری در جادههای
کابـل اسـتفاده میمنایند.
معـاون رئیس جمهـور میافزاید«:به اسـاس ثبـوت و مدارک
قـوی کـه در اختیارداریـم ،طالبـان تروریسـت برمههـای
خـاص را از پاکسـتان بـه دسـت آوردهانـد .ایـن برمههـا را
عمدتـاً در موترهـای رساچـه جابجـا میسـازند و بـا توقـف
یـک الـی دودقیقـهای میتواننـد یـک سـوراخ بـه عمـق ده
سـانتیمرت در رسک ایجـاد منـوده و بـه عجله و شـتاب مبب

را کـه همرنـگ رسک اسـت جابجـا میسـازند».
معـاون رئیـس جمهـور بـه مـردم توصیـه میکنـد کـه مراقب
خـود و ماحـول خود باشـند و در صورت لزوم به شماره های
عاجـل  100و  119پولیـس بـه متاس شـوند.
معـاون رئیـس جمهـور در ایـن اعالمیـه بـه پولیـس کابـل
دسـتور داده اسـت که متـام موترهای غرفـهدار و یا موترهای
کـه سـیت عقبیاش برداشـته شـده را بـا دقت متام تالشـی
و بررسـی کنـد .وی علاوه مـیدارد کـه پیـدا شـدن برمـه در
موترهـای شـهری نشـان از همـکاری در ترورهـای شـهری
اسـت .معـاون رئیـس جمهـور اذعـان مـیدارد کـه در حمله
انفجـاری روز گذشـته در منطقـه برکـی از روش برمـه کـردن
جـاده در کارگـذاری مایـن اسـتفاده شـده اسـت.
روز گذشـته در منطقـه برکـی شـهرکابل حملـه انفجـاری
صـورت گرفـت کـه در آن چهـار تـن کشـته شـدند و چهارتن
دیگـر بـه شـمول یـک زن زخـم برداشـتند.

بنـا بـر معلومات اعالمیه معاونت ریاسـت جمهـوری در جمع
کشـته شـدگان یک طفل هفت ساله اسـپندی و دو نوجوان
اسـپندی شامل استند.
متام کشـته شـدگان و زخمیان انفجار چهارراهی برکی غیر
نظامیـان انـد .هرچنـد تـا کنـون مسـئولیت حملـه دیـروزی
را کسـی بـه عهـده نگرفتـه اسـت ولـی صالـح مسـئولیت آن
حملـه را بـه دوش طالبان گذاشـته اسـت.
در کلیـپ ویدیویـی کـه در شـبکههای مجـازی از حملـه
دیـروز دسـت بهدسـت میشـود ،دیـده میشـود کـه زنی در
روی جـاده افتـاده و دو طفل خوردسـال در اطـراف آن زن با
وحشـت گریـه میکننـد مـادر صـدا میکننـد.
آقـای صالـح مـی افزایـد کـه اطمینـان دارد ایـن روش
ترویسـتان را نیـز مهـار خواهـد کـرد ولـی در پاکسـتان
روشهای دیگری برای قتل مردم افغانسـتان به تروریسـتان
آمـوزش داده خواهـد شـد.

وزارت دولت در امور پارلمانی ،رقم کارمندان زن را تا  ۲۵درصد باال می برد
وزارت دولـت در امـور پارملانـی کـه در سـال  ۱۳۹۹مالـی
 ۶۹.۵درصـد بودجه انکشـافی و  ۸۴درصـد بودجه عادی را
مصرف منـوده ،مـی گویـد مصمم اسـت کـه رقـم کارمندان
زن ایـن وزارت را تـا  ۲۵درصـد بـاال ببرد.
گلبادشـاه مجیـدی وزیـر دولت در امور پارملانـی که دیروز
دوشـنبه در برنامـه حسـابدهی دولـت بـه ملـت ،گـزارش
کارکردهـا و دسـتاوردهای ادار ه اش در سـال مالـی۱۳۹۹
را در مرکـز اطالعـات و رسـانههای حکومـت ارائـه میکـرد،
گفـت کـه درحـال حـارض ،تشـکیل ایـن وزارت دارای ۳۰۴
بسـت اسـت کـه در  ۱۴درصـد آن زنـان توظیـف شـده انـد.
بـه گفتـۀ او ،وزارت دولـت در امور پارملانی مصمم اسـت که
در سـال  ۱۴۰۰مالـی درصـدی کارمنـدان زن ایـن وزارت را
تـا  ۲۵درصد بـاال بربد.
اوهمچنـان روابـط مؤثـر پارملانـی ،تأمیـن همکاریهـا و
تحقـق اعتماد متقابـل میـان ارکان ثالثـه دولـت جهـت
اسـتحکام ثبـات و فراهـم منـودن زمینـه نظـارت اعضـای
شـورای ملی برعملکرد حکومت را ،از مسـئولیتهای اصلی

وزارت دولـت در امـور پارملانـی خوانـد.
او تنظیـم نزدیـک بـه پانـزده هـزار مالقـات مسـئوالن درجـه
يـک ادارات حکومتـی با اعضای هر دو مجلس شـورای ملی
را در یـک سـال ،ازکارهـاى ايـن اداره خوانـد و افـزود که این
وزارت در یـک سـال گذشـته  ۸۱۲مـورد ،وزیـران و رؤسـای
ادارات مسـتقل ۴۷۳ ،مـورد
معینـان یـا معاونیـن و  ۲۲۳۰مـورد ماموریـن سـایر سـطوح
را بـه نشسـتهای عمومـی یـا نشسـتهای کمیسـیونهای
ولسـی جرگـه دعـوت کرده اسـت.
بـر اسـاس معلومـات او ،وزارت دولـت در امـور پارملانـی در
سـال  ۱۳۹۹نزدیـک بـه  ۴۲هـزار درخواسـت ،شـکایت و
پیشـنهاد موکلین اعضای شـورای ملی را به سـمع مسئولین
حکومـت رسـانده و آن را پیگیـری کـرده اسـت.
مجیـدی خاطرنشـان کـرد که ایـن وزارت در سـال  ۱۳۹۹به
تعـداد  ۳۳۵مالقـات اعضـای شـوراهای والیتـی را بـا وزرا و
سـایر مقامهـای درجـه اول ادارات ذیربـط تنظیـم منـوده و
بـه  ۹۴۹درخواسـت و مطالبـهی موکلیـن آنهـا نیـز رسـید ه

گـی کرده اسـت.
او ترصیـح کـرد کـه وزارت دولـت در امـور پارملانی ،درسـال
گذشـته مالـی جلسـات متعـددی را برگـزار منود و بهشـمول
رؤسـای امنیت ملی و دافغانسـتان بانک ،سـوانح  ۲۳نامزد
وزیـر کـه حـاوی؛ اسـناد تحصیلی تصدیـق شـده ،فوتوکاپی
تذکـره و پاسـپورت بـود را بـه شـورای ملـی ارسـال منـود کـه
پـس از طـی مراحـل پروسـههای قانونـی آن ،پارملـان بـه
شـمول رؤسـای امنیـت ملـی و د افغانسـتان بانـک ،از میان
 ۲۳نامـزد وزیـر کـه برنامههـای کاری خـود را در جلسـات
عمومـی ولسـی جرگـه ارائه منودنـد ،برای  ۱۹تن شـان رأی
اعتماد دادنـد کـه یکـی از دسـتاوردهای عمـده ایـن نهـاد
ی شـود.
محسـوب م 
او در اخیـر گفـت کـه وزارت دولـت در امـور پارملانـی ،در
سـال گذشـته مالـی ۹۶۶ ،میلیـون افغانـی بودجـه عادی و
 ۲۰ملیـون افغانـی بودجـه انکشـافی داشـت.
او افـزود کـه  ۶۹.۵درصـد بودجـه انکشـافی و  ۸۴درصـد
بودجـه انکشـافی ایـن وزارت ،بـه مصرف رسـیده اسـت.

هيئت باصالحیت بررسى عوامل آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه وارد هرات شد
يـک هيئـت باصالحیـت حکومـت ،جهـت بـررىس عوامـل آتش
سـوزی در گمـرک اسلام قلعـۀ هـرات به ايـن واليت سـفر کرده
است.
غلام بهاءالدیـن جیالنـی وزیـر دولـت در امـور حـوادث ،دیـروز
در راس ایـن هيئـت بـا صالحیت وارد والیت هرات شـده اسـت.
موصـوف در یـک نشسـت خربی گفـت که این هيئت ،متشـکل
از  ۱۳اداره ذیربط می باشـد.
بـه گفتـۀ وزیر دولـت در امور حـوادث ،متام عوامل آتش سـوزی

در گمـرک اسلام قلعـه بـه گونـه همـه جانبـه بررسـی و سـپس
راهـکاری بـرای جبران خسـاره و علـت وقـوع آتـش سـوزی
بررسـی خواهـد شـد.
وی افزود“ :پس از سـنجش میزان خسـارات ،گـزارش به رییس
جمهـور و معاونين آن رشیک سـاخته میشـود و رییس جمهور،
تصمیـم خواهـد گرفت کـه جربان خسـاره از کجـا و از کدام کد
اجرا خواهد شـد”.
جیالنـی تاکید کرد مسـئوالن محلـی که در آتشسـوزی گمرک،

دخیـل و یـا سـهل انـگاری کـرده انـد نیـز مطابـق بـا قانـون بـه
گونـه جـدی بـا آنـان برخـورد خواهد شـد.
وی گفـت کـه کار ایـن هيئـت ممکـن اسـت روزهـا بـه درازا
بکشـد .
آمنـه احمـدی رییـس گمـرکات وزارت مالیـه نیـز در ایـن
کنفرانـس گفـت کـه ایـن هيئـت ،بـر اسـاس حکـم ریاسـت
جمهـوری توظیـف شـده و متـام بررسـی هايـی که هيئـت های
قبلـی انجـام داده انـد ،بـا ایـن هيئـت رشیـک خواهـد شـد.
آمنـه بـه بررسـی جـدی آتشسـوزی گمـرک اسلام قلعـه تاکیـد
کـرد و گفـت کـه رونـد طـی مراحـل موترهـای امـوال از تاریـخ
 ۲۶دلـو آغـاز شـده و هیـچ مشـکلی در ایـن راسـتا وجـود دارد.
همچنـان سـيد عبدالوحيـد قتـايل والـی هـرات نیـز گفـت کـه
ایـن هيئـت ،بـا صالحیـت اسـت و به گونـۀ همـه جانبـه رویداد
گمـرک را بررسـی میکنـد.
قابـل ذکـر اسـت که چنـد روز قبـل ،از اثر آتشسـوزی در گمرک
اسلام قلعـۀ هـرات ،صدهـا تانکـر مـواد نفتـی و صـد هـا موتـر
مـواد مختلـف دیگـر ،حريـق گرديد.
حکومـت در ايـن مـورد میگوید کـه در این آتش سـوزی ٢٠ ،تن
مجـروح شـده انـد؛ امـا منابـع دیگـر مـی گوینـد کـه تـا  ٤٠تـن
در ایـن آتـش سـوزی سـوخته و جان خـود را از دسـت داده اند.

وزارت تحصیلات عالـی اعلام کـرده اسـت کـه دورس
حضـوری متـام دانشـگاههای دولتـی و خصوصـی مناطق
گـرم سـیر و رسد سـیر کشـور بـه تاریـخ  15حـوت آغـاز میشـود.
ایـن وزارت دوشـنبه  4حـوت بـا نشر اعالمیـهای ترصیـح کـرده اسـت که
براسـاس فیصلـه کابینـه و فیصله شـورای رهبری وزارت تحصیالت عالی
کشـور ،دورس حضـوری متـام دانشـگاهها و موسسـات تحصیلات عالـی
دولتی و خصوصی اعم از مناطق گرم سـیر و رسد سـیر به صورت رسـمی
آغاز میگـردد.
در اعالمیـه آمـده اسـت کـه متام دانشـگاههای دولتی و خصوصـی از 15
حـوت تـا  15حمـل  1400مکلـف بـه تطبیـق برنامـه درسـی تشـدیدی
بـرای جبران دروس باقـی مانـده سمستر خزانی اسـت.
در ایـن اعالمیـه آمـده اسـت کـه امتحانهـای چانسهـای اول و دوم تـا
تاریـخ  19حمـل  1400بایـد متـام شـود.
در اعالمیـه علاوه شـده اسـت کـه دروس سمستر بهـاری دانشـگاههای
دولتـی و خصوصـی بایـد در تاریـخ  20حمـل  1400در رسارس کشـور
آغاز گـردد.
ایـن درحالیسـت کـه شـیوع ویـروس کرونـا در سـال تحصیلـی  1399به
صورت گسترده دروس دانشـگاههای دولتی و خصوصی کشـور را صدمه
رسـانده ،احتمال مـیرود کـه نصـاب تحصیلی به صـورت کامـل در اکرث
دانشـگاههای کشـور تطبیق نشـده باشـد.

نیروهای افغان یک فابریکه بزرگ
هيروئین را در ننگرهار تخریب کردند
وزارت دفـاع ملـی مـی گویـد کـه در جریـان یـک سلسـله عملیـات در
ننگرهـار ،یـک فابریکـۀ بـزرگ هريوئیـن طالبان از بین برده شـده اسـت.
در خربنامـه ای کـه از سـوی وزارت دفـاع ملی به نرش رسـیده ،آمده اسـت
کـه نیروهـای اردوی ملـی ،در ولسـوالی شـیرزاد والیـت ننگرهـار عملیات
انجـام داده اند.
منبـع افـزوده اسـت کـه در نتیجۀ عملیـات یادشـده ،قریه “توتـو” در این
ولسـوالی ،از وجـود طالبـان پاکسـازی شـده و همچنـان ،یـک فابریکـۀ
هیروئیـن ایـن گـروه کـه منبـع عایداتـی آنهـا بـود ،تخریب شـده اسـت.
وزارت دفـاع ملـی گفتـه اسـت کـه در ایـن عملیـات ،هـزار بـوری چـرس
مرتبـط بـه طالبـان نیـز سـوزانده شـده اسـت.
بـه اسـاس معلومـات منبـع ،در نتیجه این عملیـات ،ده ها فرد مسـلح نیز
کشـته و زخمی شـده اند.
امـا ذبیـح اللـه مجاهد سـخنگوی طالبان مسـلح گفته اسـت کـه فابریکه
یادشـدۀ هیروئیـن ،مربـوط به آنها منی باشـد.

والى جوزجان:

درتطبيق پروژه هاى عام المنفعه
با هيچ کس معامله صورت نمى گيرد
والـی جوزجـان مـى گویـد کـه بـا مسـئول هیـچ رشکـت و ادارۀ دولتـی،
بـررس تطبیـق پـروژه هـای عـام املنفعـه معاملـه منـى کنـد و درصـورت
مشـاهده کُنـدکارى در اجـرای امـور ،متخلفين را بـه ارگانهـای عدلـی و
قضایـی معرفـی خواهـد کـرد.
محمـد هاشـم “رئیـس” والی ايـن والیت ،اين مطلـب را امـروز درگفتامن
مشترکی کـه ازسـوی مقـام والیـت و نهـاد هـای جامعـه مدنـی بخاطـر
رسـیدگی بـه مشـکالت مـردم راه انـدازى شـده بـود ،بيـان کـرد.
وى افـزود ” :کُنـد کاری شماری ازرشکـت هـا و ادارات دولتـی ،بـه حدی
رسـیده کـه پـروژه هـای شـان ازسـالیان متمادی یـک وجـب پیرشفـت
نداشـته اسـت” .
او درادامـه ترصیـح کـرد کـه بـه عنـوان مثـال؛ کاررسک حلقـوی
شهرشبرغان ،سـاختامن پوهنتـون وکتابخانـه عامـه ریاسـت اطالعـات و
فرهنـگ ،از یـک تا شـش سـال به این سـو جریـان دارد؛ اما این پـروژه ها
تـا بـه حـال بـه رسنرسـیده و رشکـت هـای مسـئول تطبیق ایـن پـروژه نیز
حارضبـه پاسـخدهی دررابطـه بـه عـدم پیرشفـت کارخـود نیسـتند.
او خاطرنشـان سـاخت“ :بـا کارمدیـران سـابق والیـت درایـن مـورد کاری
نـدارم و امـا بررستطبیـق پروژه های انکشـافی ،نه با کسـی معامله میکنم
و نـه هـم به کسـی اجـازه میدهـم دراین مـورد دخـل انـدازی مناید” .
موصـوف علاوه کـرد کـه تصمیمم برآن اسـت تـا منبعد مسـئولین رشکت
هـا و ادارات دولتـی کـه بنابرعواملـی دراجـرای امـور تعلـل مینامینـد ،در
برابـر مـردم قرارشـان داده شـوند و تسـلیم قانـون گردند.
رئیـس اضافـه منـود کـه بـرای سـال جدیـد ،برنامـه هـا و پروگـرام هـای
مختلـف کاری روی دسـت اسـت کـه درشهرشبرغان و سـایرنقاط والیـت
عملـی خواهـد شـد.
جاویـد “دوسـتی” فعـال مـدىن درجوزجـان ،در ايـن گفتمان خطـاب
بـه والـی والیـت جوزجـان گفـت کـه درحـال حـارض ،مشـکالت عمـده
درشهرشبرغان ،اسـتخراج ظاملانـه آب هـای تحـت االرضـی اسـت کـه
زارعیـن بـرای کشـت و زراعـت ازآن اسـتفاده مینامینـد.
وی افـزود کـه چـاه هـا از ده تـا بیسـت متر حفـر ميگـردد و اگـر جلـو این
کتگـوری افـراد گرفتـه نشـود ،درآینـده معضـل جـدی را متوجـه زندگـی
مـردم شهرشبرغان خواهنـد سـاخت ،درایـن راسـتا باید به مردمـى که به
ایـن امرتوسـل میجوینـد ،تفهیـم شـود تـا دسـت ازایـن کار بردارند.
سـید رسـول ” سـادات ” اشتراک کننـده دیگرایـن گفتمان گفـت کـه
مشـکل دیگـری کـه برخـی فعالیـن جامعـه مدنـی را نگـران سـاخته،
ترورهـای هدفمنـد اسـت کـه درگوشـه و کنارکشـورصورت مـی گیـرد.
وی افزود“ :با آنکه شبرغان شـهرامنی اسـت؛ اما ما ازبابت کشـته شـدن
همـکاران خـود درسـایروالیات نگـران وناراحتیـم و از مسـئولین ذیربـط
حکومتـی میخواهیـم تـا جلو فعالیـت تروریسـتان را بگیرند” .
محمـد نذیـر” نظـری ” یکـی ازفعالیـن دیگرجامعـه مدنـی گفـت کـه
برنامـه میثـاق شـهروندی ،طورشـاید و بایـد درشهرشبرغان مـورد تطبیق
قرارمنیگیـرد.
او علاوه منـود بـا آنکـه ازآغازکارایـن برنامـه ،مـدت زیـادی میگـذرد؛ امـا
هنوزهـم درکوچـه هـا و پسـکوچه هـای شهرشبرغان ،نـه رسکـی سـاخته
شـده و نـه پـروژه کاری ازطریـق ایـن برنامـه تطبیـق شـده اسـت.
وى گفت“ :مسـئولین ریاسـت احیا و انکشـاف دهات ،باید مورد بازپرس
قرارگیرنـد و از فعاليـت هاى شـان به مردم پاسـخ ارایه منایند” .
درختـم ایـن گفتمان ،والـی والیـت جوزجـان بـه منسـوبین نهـاد هـای
جامعـه مدنـی اطمینـان داد کـه انتقـادات آنهـا را از ادارات دولتـی،
اسـتفاده آب هـای زیرزمینـی ،مسـایل امنیتی و سایرمشـکالت ،مورد غور
و بررسـی قـرار خواهـد داد و بـا مسـئولین هـراداره بـرای راه حـل ،طـرح
هايـی را عملـی خواهـد سـاخت.

د کندهار د ټولو ولسوالیو لپاره نوي ولسواالن وټاکل شول

د کندهـار د ټولـو  ۱۷ولسـوالیو لپاره ولسـواالن وټاکل شـول
او نـن د یـوې غونـډې پـه تـرڅ کـې خلکـو تـه ور وپېژنـدل
شـول .غونـډه د کندهـار والیت مقـام د غازي امـان الله خان
پـه تـاالر کـې جوړه شـوې وه چـې د چارواکو تـر څنګ په کې
سـلګونو قومـي مرشانـو او مخـورو ګډون کـړی وو.
د کندهـار وايل روح اللـه خانـزاده غونـډې تـه پـه خپلـې وینا
کـې وویـل ،د خلکـو پـه غوښـتنه او د ولسـمرش د حکـم پـر
بنسـټ د دغـه والیـت د ټولـو ولسـوالیو پخـواين ولسـواالن له
دنـدو ګوښـه او پـر ځـای یـې نـوي ولسـواالن وټـاکل شـول.
هغـه زیاتـه کـړه ،پـه دې لـړ کـې انجنیـر محمـد رشیـف د
ارغنـداب ،شـمس اللـه د ډنـډ ،جـان محمد د ژیـړۍ ،حاجي
هسـتي محمـد د پنجوايـي ،حاجـي پير محمـد د دامـان،
حاجـي رحمـت اللـه اغـا د میانشـین ،حاجـي صالـح محمـد
سـناتور د تختـه پُـل ،محمـد رحیـم د ارغسـتان ،مصطفـی
حکیمـي د سـپین بولـدک ،حاجـي نانـی د نېش،حاجـي
ګلبدیـن د شـاه ولیکـوټ ،حاجـي رساج احمـد د میونـد،
رحمـت اللـه د خاکرېـز ،حاجـي رفیـق پاچا د غـورک ،حاجي
عبدالبـاري بلـوڅ د رېګسـتان ،تېمـور شـاه خان د معـروف او
نثـار احمـد بلـوڅ د ښـورابک ولسـوالیو د ولسـواالنو پـه توګـه
ټـاکل شـوي دي .د ده پـه خربه ،یاد شـوي ولسـواالن د ولس
لـه منـځ څخـه د ولس په خوښـه او مشـوره ټاکل شـوي څو په
سـیمه ییـزه حکومتـويل کـې مثبـت بدلـون رايش.
نومـوړي لـه ولسـواالنو وغوښـتل چـې خپلـې دنـدې په سـمه
توګـه تـررسه کـړي ،خلکـو تـه د الزمو خدماتو رسـولو پـه برخه
کـې کار وکـړي او د ولسـوالیو پـه کچـه پـه ملکـي او نظامـي

برخـو کـې همغـږي رامنځتـه کـړي .هغه دغـه راز ټینـګار وکړ
چـې هـر ولسـوال مکلـف دی څـو اړونـدې ولسـوالۍ تـه الړ
يش ،دا نـور د منلـو نـه ده چـې ولسـوال پـه ښـار کـې ناسـت
وي او د خپلـې ولسـوالۍ لـه وضعیـت څخـه خبر نـه وي.
خانـزاده خبرداری ورکـړ که کوم ولسـوال ولسـوالۍ ته الړ نه،
خلکـو تـه یـې د خدماتـو وړانـدې کولـو او د هغـوی د سـتونزو
حلولـو وړتیـا نـه لرلـه نـو بیا بـه یـې د برخلیـک پـه اړه هغه په
خپلـه تصمیـم نیسي .وايل د دې تـر څنـګ نـوو ټـاکل شـوو
ولسـواالنو تـه د قومونـو تـر منـځ د یـووايل سـاتلو ،د پوهنـې،
روغتیـا او نـورو خدماتـو پراخولو ،ښـې حکومتولـۍ پيل کولو،
د ولـس او دولـت تـر منـځ د اړیکـو جوړولـو ،پـه سـیمه ییـزه
حکومتولـۍ کـې خلکو تـه د ونډې ورکولو ،سـیمه ییـزې اردو
تـه د ځوانانـو جذبولـو ،د قانـون پـه بشـپړه توګـه پلي کولو او
نـورو برخـو کـې سپارښـتنې او الرښـوونې وکـړې.
خانـزاده د پخوانیـو ولسـواالنو د برخلیـک پـه اړه وویـل چـې
والیتـي اداره د هغـوی د هڅـو منندویـه ده او پـه نـورو برخـو
کـې بـه کاري زمینـې برابرولـو هڅـه کـوي څـو لـه تجربـو یې
ګټـه واخیسـتل يش.
د کندهار وايل چې له تېرو شـاوخوا دوو میاشـتو راهیسـې په
دې دنـده ګومـارل شـوى ،خرب ورکړ چې د فسـاد مخنیوی ،د
قانـون پلي کېدا او د ښـې حکومتولۍ جوړول یـې لومړیتوب
دی او د همـدې موخـې لپـاره بـه ډېـر ژر پـه نـورو ادارو کـې
هـم بدلونونـه راوسـتل يش .د نـوو ټـاکل شـوو ولسـواالنو پـه
اسـتازولۍ د ارغنـداب ولسـوال انجنیـر محمـد رشیف خربې
وکـړې او ویـې ویـل چې د پوهنې ،روغتیا ،بیـا رغونې او کرنې

وده ،د امنیـت ټینګښـت او د ولـس او دولـت تـر منـځ د اړیکو
پياوړتیـا یـې لومړیتوبونـه دي .د قومـي مرشانـو په اسـتازولۍ
قومـي مشر حاجـي محمـد رحیـم اسـحاقزي وویل چـې نوي
ټـاکل شـوي ولسـواالن بایـد پـه لومـړي ګام کـې د امنیـت د
ټینګښـت او د قومونـو تـر منـځ د یووالۍ لپاره کار وکړي ،ښـه
حکومتـويل پلـې کـړي او خلکـو ته خدمات ورسـوي.
د کندهـار د ټولـو  ۱۷ولسـوالیو لپـاره داسـې مهـال نـوی
ولسـواالن ټـاکل کېـږي چـې لـه تېـرو څـو میاشـتو راهیسـې
جګـړه د کندهـار تـر امنـو ولسـوالیو او د ښـار تـر څنـډو را
رسـېدلې ده .خلـک د حکومـت لـه دې نـوي اقـدام رسه پـه
دې متـه دي چـې جګـړه مهـار يش او پـه روان وضعیـت کـې
مثبـت بدلـون رايش.
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درآمد
تجربــۀ زیســتۀ بــر در جوامــع مختلــف نشــادهاندکه
زیســت انســانی دو جنبــه دارنــد ،یکــی جنبــۀ جنــگ،
منازعــه و خشــونت (رشمطلــق) و دیگــری جنبــۀ صلــح،
امنیــت و زندگــی مســاملت آمیــز انســانی (خیــر
مطلــق) همــراه بــا عدالــت اجتامعــی و رعایــت حقــوق
شــهروندی در اجتــاع سیاســی کــه همــۀ امــورات در آن
مدینــۀ فاضلــه رو بــه ســامان اســت .بــه عبــارت دیگــر؛
جنــگ و صلــح دو زوج متضــاد و متقابــل و متناقــض
در نظــام سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی ،حقوقــی و
فرهنگــی؛ جوامــع بــری جریــان داشــته و اکنــون هــم
دارنــد و در آینــده هــم امــکان ایــن کــه وجــود داشــته
باشــد زیــاد اســت ،یعنــی رسشــت طبیعــی انســانها
متایــل و گرایــش بــه ایــن دو مقولــۀ (خیــر و رش)گرایــش
نــا خوانــده دارنــد .بنابرایــن ،منشــأ کلیــۀ جنگهــا،
منازعــات طوالنــی مــدت و رفتارهــای خشــونت آمیــز در
میــان ملــل مختلــف جهــان کــه اتفــاق افتــاده اســت،
ویرانیهــا و خســارتهای جانــی و مالــی جــران
ناپذیــری را در همــۀ جوامــع انســانی تحمیــل کردهانــد،
یکــی آبشــخور دینــی و ایدئولوژیکــی داشــته انــد و
دیگــری جنبــۀ دســتیابی بــه قــدرت مطلــق سیاســی و
تســلط مطلــق بــر منابــع طبیعــی و اقتصــادی دارنــد .از
ایــن منظــر؛ دوام و اســتمرار جنگهــا ،منازعــات طوالنی
مــدت و خشــونتها باعــث شــدند کــه زندگــی جمعــی
و حیــات سیاســی شــهروندان را بــه مخاطــره انداختــه و
هــر روز بــر ویرانیهــا و تیــره بختیهــای جوامــع بــری
ســایۀ بــس ســنگین افکنــده بــود ،کــه دیگــر اســتمرار آن
منازعــات و کشــمکشها منجــر بــه نابــودی نســل بــر
میشــدند و از ســوی دیگــر ،رسشــت عقالنــی و منطقــی
انســانها بــه دنبــال دســتیابی بــرای حــل منازعــات و
کشــمکش جنگهــای مذهبــی و سیاســی ،باعــث شــد
کــه زمینههــای ظهــور مطالعــات صلــح و حــل منازعــات
خونیــن و ویرانگــر را فراهــم مناینــد و از جهــت مطالعــات
صلــح بــه عنــوان تنهــا راه نجــات بخــش و حیــات بخــش
زیســت انســانی وارد زندگــی جمعــی و حیــات سیاســی
جوامــع بــری شــدند .بنابرایــن ،مطالعــات صلــح و حــل
منازعــات و کشــمکشهای ایدئولوژیکــی و سیاســی؛
موجــب شــد کــه اســتقرارصلح علــی رغــم اینکــه ریشــه
در نیازهــای فطــری و اجتامعــی بــر دارد؛ ریشــه در
تحــوالت تاریخــی نیــز دارد .ایــن تحــوالت بــه صــورت
تدریجــی زمینــه را بــرای شــکلگیری رشــتهای بــه نــام
«مطالعــات صلــح و حــل منازعــه» فراهــم منــود .در ایــن
جســتار بــه ســه مــورد از ایــن زمینههــا اشــاره مــی کنــم:
 .1پیــان وســتفالیا :پیــان وســتفالیا پــس از جنــگ
ســی ســاله ای مذهبــی در اروپــا ( )1648-1618میــان
متــام کشــورهای اروپایــی بجــز بریتانیــا و لهســتان بــه
تاریــخ  1648میــادی منعقــد گردیــد .بــر اســاس ایــن
پیــان حقــوق برابــر کشــورها بــه عنــوان واحدهــای
سیاســی مســتقل بــه رســمیت شــناخته شــد و از حــق
مداخلــه در امــور دولــت هــای دیگــر جلوگیــری بــه عمــل
آمــد .هــم چنیــن مطابــق ایــن پیــان هــر کشــور حــق
تعییــن رسنوشــت خــود را داشــت .پیــان وســتفالیا
نخســتین پیــان صلــح چنــد جانبــه بعــد از رنســانس
در اروپــا خوانــده شــده اســت .ایــن پیــان ســبب
شــد تــا معاهــدات بــزرگ دیگــری میــان کشــورها بــه
وجــود آیــد و در نتیجــه صلــح وســتفالیا موجــب پایــه
ریــزی «جامعــه ملــل» و ســپس «ســازمان ملــل متحــد»
گردیــد .2 .جنــگ جهانــی اول و پیــان ورســای :جنــگ
جهانــی اول در  28جــون  1914بــا قتــل فرانســس
فردینانــد ولــی عهــد اتریــش و همــرش بــه دســت یــک
دانشــجوی رصب بوســنیایی بــه نــام کارویلوپرنســیپ،

رشوع شــد و تــا  11نوامــر  1918ادامــه یافــت .در
خــال ایــن جنــگ خســارات هنگفتــی بــه هــر دو جبهــه
وارد گردیــد .طبــق آمارهــا تنهــا تلفــات نیــروی انســانی
آن بــه  10میلیــون نفــر و خســارات مــادی دیگــر آن بــه
 330میلیــارد دالــر مــی رســید .اجــاس صلــح پاریــس
نخســتین نشســت صلحــی بــود کــه پــس از جنــگ چهــار
ســاله بــا رشکــت  32کشــور انجــام گرفــت و بــا «پیــان
صلــح ورســای» شــعله جنــگ در ظاهــر خامــوش شــد.
پیــان صلــح ورســای در تاریــخ  28جــون  1919میــان
دولــت هــای پیــروز در جنــگ جهانــی اول و آملــان کــه
در آن جنــگ شکســت خــورده بــود ،در تــاالر آینــه ای
کاخ ورســای در پاریــس منعقــد گردیــد .معاهــده ورســای
کــه در  440مــاده و  15فصــل ترتیــب شــده بــود رسـاً
بــه جنــگ جهانــی اول خامتــه داد .3 .ناکارآمــدی
مطالعــات روابــط بیــن امللــل :روابــط بیــن امللــل کــه
پــس از پیــان وســتفالیا شــکل گرفــت ،نــاکام مانــد و
نتوانســت از جنــگ هــای بیــن املللــی جلوگیــری مناید.
ایــن رشــته بــه هــدف جلوگیــری از جنــگ و پیــش بینــی
بــروز منازعــه تأســیس گردیــد؛ امــا بــه مــرور زمــان و بــا
بــه وجــود آمــدن جنــگ هــای داخلــی و بیــن املللــی
دیگــر ماننــد جنــگ جهانــی دوم ،مربهــن گردیــد کــه
روابــط بیــن امللــل کارایــی چندانــی در حــل منازعــات
و یــا جلوگیــری از آن را نــدارد ،از ایــن جهــت رشــته
مطالعــات صلــح بــه وجــود آمــد تــا بــه نیازمنــدی جامعــه
بــری پاســخی درخــور و مثبــت ارائــه مناید(.جمعــی
از نویســندگان .)4 ،1396،بنابرایــن ،جنــگ و صلــح
افغانســتان بــا گــروه تروریســتی طالبــان از ایــن قاعــده
مســتثنا نیســتند ،یعنــی جنــگ طالبانیســم منشــأ و
خاســتگاه مذهبــی ،دینــی و ایدئولوژیکــی داشــته و
دارنــد و از ســوی دیگــر ،جنبــۀ سیاســی دارد ،یعنــی
دســتیابی بــه قــدرت مطلــق سیاســی و تســلط بــر منابــع
طبیعــی و اقتصــادی دارنــد و ایــن تفکــر تکفیــری و
اندیشــه ســطلهگرای اســتبداد دینــی و مذهبــی و
افراطگرایــی در امــر کشــتارها و قتــل عامهــا بــدون
تعقــل و مبنــای منطقــی باعــث و بانــی ویرانیهــا و تیــره
بختیهــای زندگــی فــردی ،زندگــی جمعــی و حیــات
سیاســی جامعــۀ افغانــی شــده اســت .تحلیــل مبانــی
ماهیــت و جوهــرۀ جنــگ ،منازعــات طوالنــی مــدت و
خشــونتهای غیــر انســانیکه در طــول ســه دهــه تاریــخ
خونیــن و مرگبــار افغانســتان؛ از ســویگروه تروریســتی
طالبــان علیــه دولــت و شــهروندان افغانســتان انجــام
گرفتــه و گــروه تروریســتی طالبــان؛ شــدیدترین حمــات
انتحــاری و انفجــاری خویــشرا بــا منطــق دین(هــان
اســتبداددینی) توجیــه و مرشوعیــت دینــی میکنــد
و در واقــع حمــات تروریســتی و نقــض گســردۀ
حقــوق بــری خویــش را جهــاد و مقاومــت علیــه کفــر
و نیروهــای اشــغالگر خارجــی قلمــداد میکننــد .پــس
بنابرایــن ،تحقــق صلــح پایــدار بــا گــروه تروریســتی
طالبــان بــا ایــن منطــق کشــتار و انتحــار قابــل تحقــق
و توجیــه پذیــر نیســت ،زیــرا بــرای اســتقرارصلح پایــدار
در جامعــۀ افغانــی بایــد از هــان الگــوی ســه گانــه بــاال
کــه در قالــب پیــان صلــح وســتفالیایی ،پیــان صلــح
ورســایی پاریــس و ناکامــی مطالعــات صلــح در روابــط
بیــن امللــل را بــه مثابــۀ پیــش نیازهــای تحقــق صلــح
پایــدار در نظرگرفــت و عملیاتیکــرد .تحقــق مفهــوم
اندیشــه صلــح ســازی بــا اســتفاده از عنــارص و مفاهیــم
ســازندۀ اصلــی تحقــق صلــح پایــدار ماننــد :اجــرای
برنامــه عدالــت انتقالــی ،رعایــت حقــوق بــر ،تأمیــن
حقــوق شــهروندی و حقــوق قربانیــان جنــگ و خشــونت،
اصلهــای ماننــد؛ دموکراســی ،حــق آزادی بیــان،
حــق برابــری و حقــوق زنــان ،حفــظ قانونــی اساســی،

جمهوریــت نظــام و مراقبــت از دســت آوردهــای بیســت ســال
گذشــتۀ دولــت و مــردم افغانســتان را ارج نهــاد و حفــظ کــرد
و نبایــد قربانــی صلــح مصلحتــی زود گــذر و معاملــه ننگیــن
سیاســیکرد و تطبیــق عدالــت انتقالــی و نهادینــه کــردن
فرهنــگ دموکراســی را بــه عنــوان پیــش درآمــد اســتقرارصلح
پایــدار بــا گــروه تروریســتی طالبــان در اولویــت و دســتورکار
هیئــت مذاکــره کننــده تحقــق صلــح پایــدار قــرارداد تــا
زمینههــا و امکانهــای صلــح فراهــم گــردد و بســاط جنــک
و خشــونت برچیــده شــوند.
گفتــار یکــم :تحلیــل مبانــی دموکراســی؛ پیــش در آمــدی
بــرای صلــح پایــدار در افغانســتان؛
گرچــه دموکراســی بــه شــکل محــدود آن ،پیشــینۀ درازی
دارد ،و بــه عــر یونــان و روم باســتان بــاز میگــردد ،امــا
دموکراســی در مفهــوم مــدرن ،محصــول تحــوالت فکــری و
اجتامعــی قــرون جدیــد بــوده اســت .نخســتین نهادهــای
دموکراتیــک در یونــان و روم پیــدا شــدند .همچنیــن
نخســتین اندیشــههای فلســفی در بــارۀ دموکراســی از
جانــب فالســفۀ آن رسزمینهــا مطــرح شــد .در عــر
رنســانس در اروپــا ،تجربــۀ عملــی و نظریــۀ دموکراســی
عهــد باســتان بــار دیگــر مــورد توجــه قــرار گرفــت و میــان
آرمــان جمهوریــت جدیــد و دموکراســی قدیــم پیونــدی یافتــه
شــد .آتــن بزرگتریــن دولــت شــهر یونانــی و نیرومندتریــن
دولــت شــهر دموکراتیــک در بیــن دولتشــهرهای یونانــی
بــود .گرچــه نظــام الیکارشــی نیــز امــکان تشــکیل مجلــس
بــرای تصمیمگیــری در امــور سیاســی را فراهــم مــیآورد،
امــا مشــارکت سیاســی در آن محــدود بــه گروهــی انــدک از
توانگــران میشــد .برخــی از نویســندگان در بحــث از زمینــه
هــای اجتامعــی دموکراســی ،وجــود جامعــۀ مدنــی نیرومنــد
را رشط اساســی دوام و اســتقرار دموکراســی مــی داننــد.
جامعــۀ مدنــی مجموعــۀ از نهادهــا ،انجمــن هــا و تشــکیالت
اجتامعــی اســت کــه وابســته بــه دولــت و قــدرت سیاســی
نیســتند ،ولــی نقــش تعییــن کننــده ای در صــورت بنــدی
قــدرت سیاســی دارنــد .بــه نظــر بســیاری از نویســندگان
جامعــۀ مدنــی یکــی از پایــه هــای اساســی و پرهیــز ناپذیــر
دموکراســی اســت .جامعــۀ مدنــی وقتــی قــوام مــی یابــد کــه
نــه تنهــا از قــدرت سیاســی اســتقالل داشــته و خــود مختــار
باشــد ،بلکــه بــر نهادهــای دولــت نیــز اعــال قــدرت یــا نفــوذ
مــی کنــد( .بشــیریه .)324 ،1385،بــه طورکلــی ،مــی بایــد
میــان عامــه و نهادهــای جامعــۀ مدنــی از یــک ســو و میــان
جامعــۀ مدنــی و دولــت از ســوی دیگــر ،رابطــه ای اندامــوار
وجــود داشــته باشــد تــا دموکراســی ممکــن گــردد .انحصــار
قــدرت و منابــع آمریــت در دســت هــر گــروه اجتامعــی یــا
نهــاد سیاســی ،بــه وجهــی کــه مانــع از مشــارکت و رقابــت
دیگــر گــروه هــا و نهادهــا ،مانــع تحقــق جامعــۀ مدنــی و
دموکراســی اســت .ســاختار جامعــۀ مدنــی طبعـاً در جوامــع
و ادوار متفــاوت ،گوناگــون اســت و بــه عوامــل مختلفــی
از جملــه صــورت بنــدی شــکاف هــای اجتامعــی ،نــوع و
فعالیــت نیروهــای اجتامعــی ،انســجام یــا ســازمان یافتگــی
طبقــات اقتصــادی ،نــوع فرهنــگ سیاســی و ســنت هــای
تاریخــی ،میــزان تــداوم هویــت هــای ســنتی ،ماهیــت
اجتامعــی رژیــم سیاســی ،میــزان فعالیــت سیاســی اجــزاء
جامعــۀ مدنــی و غیــره بســتگی دارد .بنابرایــن ،نقــش جامعــۀ
مدنــی در تغییــرات و تحــوالت سیاســی و اجتامعــی دوران
مــدرن و اعــال فشــار و نفــوذ در قــدرت سیاســی و نظــام
هــای مســتقر بســیار تعییــن کننــده اســت و در حقیقــت
نقــش بازدارندگــی از انحصارگرایــی قــدرت سیاســی را
دارد .جامعــۀ مدنــی فعــال و پویــا بــه عنــوان نیــروی تغییــر
و اصــاح و در تآمیــن حقــوق شــهروندان جامعــه انســانی
نقــش کلیــدی داشــتهاند و امــروزه ،جامعــۀ مدنــی حتــی در
تعییــن مناســبات سیاســت و قــدرت و اقتصــاد و اجتــاع و
امینــت و تحقــق صلــح و ثبــات سیاســی کشــور نقــش تعییــن

کننــده و رسنوشــت ســاز دارد .نقــش بــارز جامعــۀ مدنــی
در اســتقرارصلح ،مترکززدایــی قــدرت سیاســی ،جلوگیــری
از فســادهای سیاســی و اجتامعــی و تأمیــن حقــوق
شــهروندی ،بــه مثابــۀ ســتون چهــارم نظــام سیاســی و
اجتامعــی نقــش رسنوشــت ســاز خویــش را ایفــا میکننــد.
در نشســتها و گفتوگوهــای اســتقرارصلح بــا گــروه
طالبــان کــه ایــن روزهــا جریــان دارنــد و گــروه تروریســتی
طالبــان ،دیپلامســی دیگــری را فعــال کردهانــد و مســیر
تحقــق صلــح را بــه براهــه کشــاندهاند ،از ســوی دیگــر در
برابــر متامیــت خواهــی و انحصارطلبــی قــدرت بــی حــد
و حــر گــروه تروریســتی طالبــان بــا خلــق ایــن همــه
فجایــع انســانی؛ نقــش جامعــۀ مدنــی در تآمیــن حقــوق
شــهروندی ،حقــوق قربانیــان جنــگ و خشــونت و حقــوق
زنــان و مطالبــات بــر حــق مــردم افغانســتان در پروســۀ
اســتقرارصلح پایــدار میتوانــد نقــش تعیینکننــده و
رسنوشتســاز داشــته باشــند.
گفتــار دوم :حقــوق مدنــی ،اصــل منایندگــی و
حکومــت جمهــوری؛ بــه مثابــۀ پیــش رشط اساســی
صلــح پایــدار؛
دموکراســی اساســاً مبتنــی بــر شناســایی مجموعــهای از
حقــوق مدنــی بــرای شــهروندان اســت .حقــوق مدنــی،
حقوقــی اســت کــه شــهروندان بــه موجــب قانــون اساســی و
ســایر قوانیــن از آنهــا برخوردارنــد .مفهــوم حقــوق مدنــی
در کنــار حقــوق بــر بــه مفهــوم کلــی آن ،بــه کار مــی رود.
حقــوق بــر چنــان کــه در مبحــث کلیــات دیدیــم ،حقوقی
هســتند کــه هرکــس بــه حکــم آن کــه انســان اســت ،از آن
برخــوردار اســت؛ از آن جملــه اســت :مصونیــت جــان ،حــق
زندکــی ،حــق مالکیــت و غیــره .اعالمیــۀ جهانــی حقــوق
بــر کــه در ســال  1948از جانــب ســازمان ملــل متحــد
انتشــار یافــت ،حــاوی اهــم حقــوق بــر اســت .حقــوق
بــر طبع ـاً مبنــای حقــوق مدنــی شــهروندان اســت ،امــا
حقــوق مدنــی ،هــم در قوانیــن داخلــی بــه طــور مشــخص
ترصیــح میشــوند و هــم باالخــص بــه ارتبــاط میــان افــراد
یــا شــهروندان و حکومــت ناظــر هســتند .آزادی بیــان
مهمتریــن حــق مدنــی و سیاســی در دموکراســیهای
امــروز بــه شــار م ـیرود .بــه ســخن کلــی آزادی بیــان بــه
معنــی آزادی ارتبــاط بــه صــورت شــفاهی و مکتــوب میــان
شــهروندان اســت.
بنیــاد اصلــی جامعــۀ مدنــی و حــوزۀ عمومــی آزاد ،هــان
آزادی بیــان اســت .مفهــوم شــهروندی بــدون آزادی بیــان

ممکــن نیســت.
مهمتریــن حقــوق مدنــی و سیاســی در دموکراس ـیهای
امــروز حــق رأی اســت .حــق رأی میبایــد عمومــی،
برابــر ،مخفــی و مســتقیم باشــد؛ ایــن ویژگیهــا چهــار
اصــل اساســی حــق رأی در دموکراســیهای امــروز بــه
شــار میرونــد .اصــل منایندگــی مبنــای مشــارکت
غیــر مســتقیم مــردم در حکومــت از طریــق مناینــدگان
خویــش اســت .البتــه در دموکراسـیها ،همــه مقامــات و
کارگــزاران عمومــی بــه وســیلۀ مــردم انتخــاب منیشــوند،
امــا آنــان کــه مســتقیامً انتخــاب منیشــوند ،میبایــد
بــه وســیلۀ آنــان کــه مســتقیامً ا زجانــب مــردم انتخــاب
میشــوند ،برگزیــده شــوند .نخســتین بــار تومــاس هابــز
فیلســوف انگلیســی ،مفهــوم منایندگــی را مطــرح کــرد.
بــه نظــر او حکومــت مبتنــی بــر منایندگــی ،حکومتــی
اســت کــه بــه خواســت مــردم تشــکیل شــده باشــد،
قطــع نظــر از ایــن کــه ســلطنتی و موروثــی و یــا دارای
مجلــس حاکمــه باشــد( .بشــیریه .)342 ،1385،در
اندیشــه سیاســی قدیــم مفهــوم حکومــت جمهــوری در
مقابــل حکومــت ســلطنتی بــه کار مــی رفــت .جمهــوری
بــه ایــن معنــا ،حکومتــی آزاد بــود کــه در آن مــردم ،فــارغ
از قــدرت خودکامــه بــه ادارۀ امــور شــهر و کشــور خویــش
مــی پرداختنــد .بنابرایــن ،حکومــت نــه ملــک شــخصی
شــاه ،بلکــه کار و مشــغلۀ عمومــی مــردم بــود.
بنابرایــن ،تأمیــن حقــوق مدنــی و سیاســی ،اصــل
منایندگــی و حکومــت جمهــوری؛ مبانــی حکومــت
دموکراتیــک را تشــکیل میدهــد و از ایــن رهگــذر
مــردم دارای قــدرت تصمیمگیــر در امــر حکومــتداری
و در واقــع قــدرت از آن مــردم اســت؛ وقــت قــدرت
تصمیمگیــری در اختیــار شــهروندان و جامعــۀ مدنــی
قــرار داشــته باشــد ،حکومــت دموکراتیــک ،جامعــۀ
مدنــی و شــهروندان بــر رسنوشــت خویــش حاکمیــت
دارد و حکومــت دموکراتیــک در برابــر شــهروندان
خویــش پاســخگو اســت .از ایــن جهــت ،اســتقرارصلح
پایــدار ،امنیــت داخلــی و بیــن املللــی و ثبــات سیاســی
در جامعــۀ دموکراتیــک از مســؤولیتهای اساســی و
بنیادیــن حکومــت دموکراتیــک و مردمــی اســت و در
گفتوگوهــای تحقــق صلــح پایــدار بــا گــروه طالبــان،
بــا رویکــرد تآمیــن حقــوق شــهروندی و دیپلامســی
دموکراتیــک و مردمــی امــکان پذیــر و قابــل تحقــق
اســت.

استبداد و فقدان عدالت اجتماعی؛ اصلی ترین عامل نابسامانی در افغانستان
محمد عرفانی

بــی گــان جامعــه و مــردم مــا در طــول تاریــخ ،رنــج هــا و
مصیبــت هــا و ســختی هــای بــی شــاری را متحمــل شــده
اســت کــه گاهــی تصــور آن بــر مــا امــروز گــران مــی آیــد،
امــا تنهــا بخــش کوچکــی از ایــن درد و رنــج  ،ناشــی از
بــی رحمــی طبیعــت بــوده اســت ،متاســفانه بخــش اعظــم
مصیبــت هــای کــه جامعــه مــا در گذشــته و امــروز متحمــل
شــده اســت ،ناشــی از نظــم خــود ســاخته خودشــان بــوده
اســت ،همــواره ســنت هــای اجتامعــی و ســاختارهای
سیاســی حاکــم بــر ایــن مــردم  ،بیشــرین بندهــا و مصیبت
هــا را بــر دســت و پــای ایــن مــردم بســته انــد ،ســنت هــا و
ســاختارهای کــه بــی انتخاب خویــش در آن زاده می شــوند
و در آن مــی میرنــد ،منــی داننــد ایــن ســنت ها و ســاختارها
از کجــا آمــده و منــی داننــد چــرا آمــده انــد .تنهــا مــی داننــد
کــه هســت و بایــد هــم بــه حضــور تــن داد .در ایــن فــراز و

نشــیب تاریــخ ،مــردم مــا بایــد میــان انســان بــودن ،و جــان
خویــش ،یکــی را انتخــاب کننــد ،در جهــان امــروز انســانهای
اســت کــه اولــی یعنــی انســان بــودن را انتخــاب کــرده و مــی
کننــد ،جــان بــر رس انســان مانــدن خویــش نهــاده انــد ،ایــن
لحظــه ای اســت کــه زندگــی و هویــت انســانی بــه آن گــره
خــورده اســت ،امــا انســان کــه امــروز بایــد جــان خویــش را
انتخــاب بکننــد ،بــی گــان ،مــردم مــا امــروز شــاهد چنیــن
رویدادهــای تلــخ اســت ،نــه پیرشفــت و نــه خوشــبختی امــروز
را دارد و نــه از انســان بــودن خویــش راضــی اســت ،چــرا؟ کــه
وقتــی بــه پشــت رس خودشــان مــی نگرنــد ،جــز ســیاهی،
جــز تباهــی ،جــز عجــز ،جــز انســانها خفتــه و ناتــوان ،جــز
انســان هــای ضعیــف و ترســنده ،و جــز آدم هــای بــی اختیار،
چیــزی دیگــری را مشــاهده منــی کنــد ،کیســت از دیــدن
چنیــن انســانهای چنیــن ســابقه ای بــر خویــش ببالــد؟

جامعــه و مــردم کــه پایــه اش بــر پایــه ی تبعیــض بنــا گردیــده
و همیــن تبعیضــات اســت کــه بخشــی از خشــونت جامعــه ی
مــا را تشــکیل مــی دهــد .انســانی کــه بــا خشــونت و تندخویــی
در آمیختــه اســت ،و بــرای رســیدن بــه اهدافشــان از حربــه
خشــونت  ،تــرور و اختطــاف اســتفاده مــی کننــد ،پرسشــی کــه
مطــرح مــی شــود اینســت کــه انســان افغانــی چــرا ایــن چنیــن
از حربــه ی تــرور و و حشــت و خشــونت و بــی رحمــی ،آنهــم در
چنیــن ابعــاد وســیعی و اشــکال مشــمئز کننــده ی اســتفاده می
کننــد ،انســان افغانــی کــه بجــز خشــونت  ،خــون ریــزی ،جنــگ
و تصاحــب مــال دیکــران چیــز دیگــری منــی شناســند ،انســان
افغانــی  ،انســانی اســت کــه همــه روزه شــاهد رخــداد هــا و
وقایــع درد ناکــی میباشــد .هیــچ روزی نیســت کــه انســانی بــه
ناحــق کشــته نشــود .هیــچ روزی نیســت کــه کرامــت و حقوقــی
انســانی پایــال نگــردد وهیــچ روزی نیســت کــه حــق انســانی از
آنهــا گرفتــه نشــود .آمــار جرایــم ایــن مســأله را بــه خوبــی روشــن
میســازد .خــود ســوزی ،خــود کشــی ،ازدواج اجبــاری ،فــرار از
خانــه ،کار اجبــاری کــودکان ،محرومیــت از تحصیــل ،قتــل و
ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان ،اختطــاف ،تــرور ،نــا امنــی
 ...از جملــه جرایــم اســت کــه همــه روزه در کشــور مــا اتفــاق
میافتنــد ،بــی نظمــی ،اغتشــاش و بــی هنجــاری جامعــه
کنونــی افغانســتان ،قتــل عمــد  ،رونــد خــود کشــی ،ازدواج های
اجبــاری ،رونــد گســرش اعتیــاد ،هــرروز ایــن هــا رونــد صعــودی
بــرای انســان افغانــی دارد .اینهــا یعنــی هشــدار و عالمــت
بحــران در یــک کشــور اســت.
امــروز جامعــه و انســان افغانســتان مثــل کشــتی شکســته ی
اســت کــه بیشــر آن در غرقــاب خشــونت و عقــب ماندگــی و
جهــل و اعتیــاد و اختنــاق ،فقــر و بــی کاری ،و گسســتگی هــای
اجتامعــی و خانوادگــی غــرق شــده و جامعــه ی مــا را نابــود
کــرده اســت ،بلکــه مهمــر از همــه غــرور ملــی و هویــت ملــی
و روحیــه انســانی مــردم مــا را بــه تباهــی کشــانده ا ســت .در
جنیــن رشایطــی آشــفتگی سیاســی و اجتامعــی جامعــه ی مــا
کــه خــود ربشــه در زیــر بنایــی جامعــه ی خــودش دارد ،جنــگ
هــای پــی در پــی هــر کــدام بــه نوبــه ای خــود تاثیــرات منفــی
بــر جامعــه افغانــی و انســان افغانــی گذاشــته اســت ،طبیعت ـاً
جامعــه ی کــه انســان هــای آن جامعــه مردمانــش بــا نوشــن و
خوانــدن رسوکار نداشــته و ندارنــد ،خرافــات و جهــل ریشــه ی
قــوی تــر دارد.
واقعیــت ایــن اســت کــه در رشایــط کنونــی انســان افغانــی
نگــران از آینــده  ،نگــران از اژده هــای کــه متــام هســتی مــادی و
معنــوی انســان افغانــی را ببلعــد و نابــود بکنــد ،چندیــن ســال از
حکومــت جدیــد مــی گــذرد در ایــن مــدت ،ســازمانها و گــروه ها

 ،دســته هــا و احــزاب متعــدد مــا نــه تنهــا متشــکل و همبســته
نشــدند ،حتــی در درون خودشــان ،بلکــه هــر روز بــه تعــداد
ایــن گــروه هــا و ســازمان افــزوده شــده اســت نتیجــه ایــن
شــده کــه ده هــا گــروه هــای سیاســی کوجــک و بــزرگ روی
دســت مــا مانــده اســت ،ایــن همــه پراگندگــی و پریشــانی،
نشــان دهنــده ی خصلــت قبیلــه ای انســان افغانــی و روان
انســان افغانــی اســت ،کــه جامعــه و انســان بــه آن دچــار
هســتند ،در گــرد و غبــار ایــن چنــد دســتگی هــای قبیلــه ای
 ،آنچــه فرامــوش شــده اســت ،مــردم در بنــد مــا ،در داخــل
افغانســتان اســت.
جامعــه ی بــا خــوی و خصلــت قبیلــه ای چگونــه مــی توانــد بــا
نفــی عوامــل رشــد دموکراســی ،یعنــی بــا نفــی زیــر ســاخت
هــای اقتصــادی – اجتامعــی و فرهنگــی چکونــه مــی توانــد
حامــل آزادی ،دموکراســی و حقــوق بــر باشــد؟
مــردم مــا دولــت جدیــد را بــا همــکاری نهــاد بیــن املللــی بنــا
نهادنــد همــه علیــه تحــوالت گذشــته عصیــان کردنــد – بــی
آنکــه خــود ســنگی حتــی در ســاختامن آن جامعــه نویــن ،
گذاشــته باشــیم ،همــه ی حکومــت مــداران مــا همــه و همــه
از جامعــه بیــن امللــل طلبــکار هســتند ،بــی آنکــه ازخودشــان
بپرســند ،آیــا خودمــان بــه وظایــف و مســئولیت هــای خودمان
عمــل مــی کنیــم؟ ،امــا واقعیــت ایــن اســت مــا بــا همــکاری
جامعــه بیــن امللــل حکومــت تشــکیل دادیــم ،امــا روحیــه
قبیلــه ای و ســنتی و فرهنــگ دهاتــی رسشــت و شــهری منای
روشــنفکران مــا ،تــوان جــذب و تحمــل مدرنیســم ،توســعه و
تجــدد اجتامعــی را نــدارد  ،بــی آنکــه سیاســت مــداران و
دولــت مــردان خــام مــا بکوشــند تــا برایــن بــازی هولنــاک
نقطــه ی پایــان بگذارنــد  .اساســاً آزادی و دموکراســی
مقولــه ای اســت کــه در جامعــه ی مــا نهــاده نشــده اســت،
دموکراســی مقولــه ای اســت تاریخــی و نیــاز بــه یــک زیــر
ســاخت اقتصــادی ،اجتامعــی و حقوقــی مناســب نیــاز دارد.
دموکراســی رونــد محصــول رشــد و حاصــل یــک رونــد تاریخی
اســت کــه بدنبــال توســعه ملــی و تجــدد اجتامعــی رشــد مــی
کنــد ،در یــک جامعــه قبیلــه ی ســخن گفــن از دموکراســی،
تنهــا یــک افســانه سیاســی اســت.
امــروز کشــور بیشــر روی منافــع فــردی مــی چرخــد تــا
منافــع ملــی ،چــرا دولــت مــردان مــا از حقایــق کــه وجــود
دارد کــه بایــد از آن ســخن گفــت و از آن دفــاع بکننــد ،انــکار
مــی کننــد ،متاســفانه تــا بحــال بیشــر دولــت مــردان مــا بــا
نوعــی تقیــه و  ..همــراه بــوده اســت ،چــرا واقعیــات هــای کــه
هامنگونــه هســتند بیــان منــی کنیــم ،حتــی اگــر طــرح ایــن
واقعیــت هــا تلــخ و بــا مصالــح مــان مخالــف باشــند .هــر یک

زمامــدار سیاســی آنســت کــه کــه انتظــارات جامعــه را مهــار
بکنــد و در مســیر عقالنــی و تدریجــی قــرار دهــد.
اگروضعیــت بــه ایــن شــکل ادامــه پیــدا بکننــد جامعــه و
دولــت مــا در آینــده نزدیــک بــا چالــش هــای بــزرگ تــری و
مهمــی ،روبــرو خواهنــد شــد .جامعــه و دولتــی کــه نتــوان
ایســتادن بــر پــای خــودش را دارد و نــه چنیــن دولتــی تــوان
مدیریــت هیــچ بحرانــی را .دولتــی کــه امــروز منــی توانــد
خــودش را مدیریــت بکنــد ،یــا قوانیــن خــودش را خــودش
هــم قبــول نــدارد ،چگونــه مــی تــوان جامعــه گرســنه و
جامعــه فالکــت زده و بــی اعتــاد افغانســتان بــا تجربــه ی
چندیــن ســاله اش در عــدم التــزام بــه مقــررات ،در رشایــط
بحرانــی مدیریــت بکنــد ،و آن را بــه تحــرک و خالقیــت وا
دارد .مــردم و جامعــه مــا دیگــر تــاب و تــوان تکــرار ایــن
همــه تجربــه بــد را ندارنــد ،تضــاد هــای گذشــته دیگــر قابــل
جــران نیســتند ،از جــا بجــای هــای طبقاتــی کــه چــه بــی
عدالتــی هــا کــه حاصــل نشــد ،پــس در قــرن بیســت و یکــم
مــی تــوان بگوییــم هیپــچ کاری غیــر عاقالنــه تــر و خســارت
آمیــز تــر و ضــد ملــی و خیانــت آمیزتــر از ایــن نیســت ،کــه
هرکــس بــه هــر شــیوۀ رشایطــی را ایجــاد بکنــد ،کــه کشــور
بــه ســمت بــی ثباتــی فراگیــر بــرود.
جامعــه ی امــروز .و آینــده ی مــا بــه ثبــات نیــاز دارنــد ،ایــن
ثباتــی کــه هــم داریــم بایــد حفــظ بکنیــم ،تــا بــه جامعــه و
حکومــت فرصــت داده شــود تــا عمــل و مســیر خــود را بــه
آرامــی و همــراه بــا امینــت اصــاح بکنــد ،دســت کــم آنســت
کــه مــا زمــان میخواهیــم تا نســل رهربان و سیاســت مــداران
دوران گذشــته ،بــه طــور طبیعــی از مصــادر امــور کنــار رونــد
کشــور و نســل تــازه ای از مدیــران جدیــد را تجربــه بکننــد.
دموکراســی و جمهــوری بــا تبعیــض و حــق ویــژه ناســازگاری
دارد ،نظــام ســلطانی و تبعیــض گــر ،یکــی آنکــه زمامــداری
سیاســی را حــق ویــژه ســلطان مــی دانــد ،و دیگــری آنکــه
زمامــداری سیاســی را حــق یــک خانــدان مــی دانــد.
بنابــر ایــن هرگونــه در هــم ریختگــی فراگیــر در جامعــه
امــروز مــا ،بــا هرنامــی ،چــون کشــور در رشایــط شــکننده
اســت ،یعنــی رشایطــی کــه همــه احســاس زیــان مــی کنــد،
مــی توانــد بــه رسعــت بــه ســیلی ویرانگــر بــرای کشــور
تبدیــل گــردد ،در رشایــط کــه امــروز همــه دیگــری را مقــر
مــی داننــد ،قطعــا بــه انــدازه کافــی بــرای حملــه بــه دیگــران
دلیــل هــم دارنــد .در چنیــن رشایطــی بایــد منتظر خســارت
هــای عظیــم و بــرزک تــر از ایــن باشــیم ،چیــزی کــه هــر روز
مثــل آوار ســهمگینی هســتی جامعــه ی مــا را بــه نابــودی
کشــانیده و مــی کشــانند.
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مترجم :حسین معرفت

«امـروزه بـرای شـهروندان دموکراسـی یـک رضورت بسـیار مهـم درسـت
فکـر کـردن اسـت ».این کلمات که به نظر میرسـد همین دیروز نوشـته
شـده باشـد ،مربـوط بـه کتـاب تفکـر هدفمنـد اسـت؛ کتـاب مشـهوری
از فیلسـوف بریتانیایـی سـوزان اسـتیبینگ کـه بـرای اولینبـار در سـال
 1939در مجموعـه پلـکان پنگویـن با جلد شناختهشـدهی آبی و سـفید
نشر شـد .ایـن کتـاب کوچـک را بـه راحتـی میشـود در جیب گذاشـت
و در قطـار ،رس میـز نهـار یـا در ایسـتگاه بس بـه خواندنـش پرداخت .در
تفکـر هدفمنـد ،اسـتیبینگ میکوشـد رابطـه منطـق و زندگـی را نشـان
دهـد .او کـه از تجمـع ابرهـای طوفانـی در آسمان اروپـا بهخوبـی آگاه
بـود ،بهعنـوان یـک فوریـت بـه ایـن مسـاله پرداخت.
اسـتیبینگ اسـتاد دانشـگاه بـود .سـپس پروفیسـوریاش را در فلسـفه
گرفـت؛ عرصـهای کاملا تحـت تسـلط مـردان .او بـا ل .س .اسـتیبنیگ
انتشـار را آغـاز کـرد (نـام کوچکـش لیـزی بـود امـا او ایـن نـام را خـوش
نداشـت و همیشـه بهعنـوان سـوزان شـناخته میشـد) ،چـون دوسـتش
پیشـنهاد کرد که موضوعات فلسـفی نباید با مسـایل جنیست و وضعیت
تخریـب شـود .در  1933اسـتیبینگ نخسـتین زن در بریتانیـا بود که به
عنـوان پروفیسـور فلسـفه در کالـج بیدفـورد گامشـته شـد ،جاییکـه او
بیشتر زندگی شـغلی و حرفهیـی را رصف کرد .باوجودیکـه این موضوع
در آن زمـان خبر مهمـی در سـطح کشـور بـود امـا اسـتیبینگ در بیرون
از دایـره اکادمیـک کمتر شـناخته شـد و چهـرهی تقربیا-اسـطورهیی
«بـزرگانِ » چـون برترانـد راسـل و جرج ادوارد مـور را پیدا نکـرد .همچنان
او نسـبت بـه فیلسـوفان زن دورهی پسـاجنگ چـون الیزابـت انسـکوم،
فیلیپـا فـوت ،ایریـس مـردوک و مـاری میدگلـی نیز کمرت شـناخته شـد.
اسـتیبینگ در سـال  1885در شمال لندن به دنیا آمد و در سـالهای
 1912- 1904در کالـج گیرتـون ،کمربیج و کینـگ لندن تحصیل کرد.
در  1943در حالیکـه تنهـا  57سـال عمـر داشـت ،در اثـر رسطان مرد.
او در بخـش پیشـگفتار کتـاب فکـردن به چند مسـاله یادآور شـده اسـت
کـه از کودکـی بـه مسـایل فلسـفی عالقـه داشـته ،زمانی کـه تقریبا یک
کلمـه هـم از معنـای فلسـفه منـی دانسـته اسـت .امـا پـس از خوانـدن
اتقافـی ظاهـر و واقعیـت از اف .اچ .برادلی در  1893بود که او رشـتهی
تحصیلـی اش را از تاریـخ بـه آنچـه کـه در آنزمان علوم اخالقـی نامیده
میشـد ،تبدیـل کـرد .سـایهی بریدلـی در زندگـی شـغلی اسـتیبینگ
بهصـورت پررنگـی ادامـه مییابـد ،کـه بیشتر آن را در رد ایدهآلیسـمی
کـه برادلـی تاییـد کـرده بـود ،رصف کـرد .این عالقـهی اولیـه کودکی به
فلسـفه مثال خوبی اسـت برای این واقعیت که برای اسـتیبینگ فلسـفه
تنهـا حـل مسـایل ایجـاد شـده توسـط مـردان در کمربیـج یـا اکسـفورد
نبـود بلکـه یـک سـبک زندگـی بـود و بههمیـن ترتیـب چیـزی نبـود کـه
بـه تحصیلات دانشـگاهی یـا پسـتی در موسسـه معتبر اکادمیـک نیـاز
داشـته باشد.
ایـن بـرای پاییـن آوردن اعتبار علمی اسـتببینگ نیسـت .سـابقه انتشـار
آکادمیـک وی چشـمگیر بـود .او بیـن سـالهای  1924و  1939هـر
سـال حداقـل یـک مقالـه در یکـی از مجلات برجسـته فلسـفه آن زمـان
منتشر مـی کـرد .حداقـل در جهـان انگلیسـی زبـان  ،نـام او بـرای اکرث
فیلسـوفان حرفـه ای کاملاً شـناخته شـده بـود .بههـرروی ،اسـتببینگ

همیشـه بـه انجـام کارها و در واقع حل مشـکالت عالقه داشـت  ،نه اینکه
فقـط بـه آنهـا فکـر کند.
بـه عنـوان مثـال  ،در دهـه هـای  1930و  ، 40وی زمـان و انـرژی قابـل
توجهـی را رصف تأمیـن امنیـت پناهنـدگان از آملـان و کشـورهای تحـت
اشـغال نـازی هـا بـا هزینـه شـخصی خـود کرد.
وی در کتـاب «تفکـر هدفمند» ،منت فلسـفی که برای عموم نوشـته شـده
اسـت ،تنهـا بـه تأمـل در موضوعات مختلف بسـنده منی کنـد .در عوض،
او میخواهـد بـه مـردم بیامـوزد که چگونه فلسـفه مـی تواند بـرای دنیای
واقعـی مفیـد باشـد و در عیـن حـال خواننـدگان خـود را در مـورد نحـوه
متریـن آن آمـوزش دهـد .ایـن کتـاب روی جلـد نسـخه پلیـکان بـه عنوان
«راهنمای کمـک هـای اولیـه بـرای درسـت فکـر کـردن  ،نشـان دادن
چگونگـی تشـخیص غیـر منطقـی بـودن در فرآیندهـای ذهنـی دیگـران
و چگونگـی جلوگیـری از آنهـا در خـود» توصیـف شـده اسـت .درسـت بـه
عنـوان یـک کتابچـه راهنمای کاربـر اتومبیـل بـه مالـک راهنامیـی مـی
کنـد کـه چگونـه (و چگونـه نتوانـد) در جـاده پیامیش کند  ،فکـر کردن با
برخـی اهـداف بـرای ارائـه راهنامیی بـه خواننـدگان خود بـرای چگونگی
رشوع تفکـر در روش صحیـح و جلوگیـری از مشـکالت مشترک نوشـته
شـده است.
اسـتیبینگ بـا ایـن پیشـنهاد بـه خوانندگانـش (عمـوم مـردم) کـه بایـد
روش درسـت تفکـر را بیاموزنـد و همینطـور کمـک کـردن بـه تحقـق این
مسـاله ،خـود را بـه لیسـت طوالنی فیلسـوفان معـروف به «آزاد اندیشـان»
اضافـه میکنـد« .آزاداندیشـی» بـه دوران روشـنگری اروپـا برمـی گـردد
و در اصـل رد اقتـدار دینـی و جزمگرایـی آکادمیـک را در پرتـو تحـوالت
جدیـد در علـم در بـر میگیـرد .اساسـاً آزاد اندیشـان بـرای دموکراتیـزه
سـازی دانـش تلاش مـی کردنـد و معتقد بودند کـه باید کتـاب مقدس یا
متون فلسـفی باسـتان را بر اسـاس عقـل خویش دنبال کنیـم .طرح جلد
کتـاب فکـردن بـه چند مسـأله حتا نقل قولـی از انتونی کولینز ،فیلسـوف
سـدهی هژدهمـی را شـامل میشـود کـه –بهمعنـای واقعـی کلمـه -کتاب
درسـی دربـاره آزاداندیشـی نوشـت .در ایـن نقـل قـول کـه از گفتـاری در
آزاداندیشـی کولینـز برگرفتـه شـده ،آمده اسـت:
اگـر مـا حق داشـته باشـیم که از هـر حقیقتی اطالع داشـته باشـیم ،حق
داریـم آزادانـه فکـر کنیم  ...راه دیگری برای کشـف حقیقـت وجود ندارد.
اسـتیبینگ مانند آزاداندیشـان سـدهای هفدهم و هژدهم باور داشـت که
مـا بایـد از نـگاه به قـدرت بهعنوان منبـع اطالعات و دانـش اجتناب کنیم
و بهجـای آن ،بـر تواناییهـای عقالنـی خـود اتـکا کنیـم هرچند او بیشتر
عالقمنـد از میـان بـردن نهادهـای چون اقتـدار مطبوعـات خصوصی بود
تا کلیسـا)
اسـتیبینگ بـاور داشـت که افراد زمانـی واقعا آزاد خواهند بود که درسـت
بیندیشـند .برای او نوشتن در دههی  1930و در رشایطی که فاشیسـم
بـر اروپـا سـایه افگنـده بـود ،مسـالهی دشـواری بـود .او در پایـان تفکـر
هدفمنـد بـه خواننـده میگویـد« :موضـوع مـن آزادی عقیـده اسـت».
سـپس او ادامـه میدهـد:
اگـر مـا واقعـا از نظـر سیاسـی و اقتصـادی آزاد باشـیم ،باوجـود آن تـا
زمانیکـه از آزادی عقیـده برخـوردار نباشـیم ،بـه نظـر مـن هیـچ نهـاد
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میزان

به نظر می رســد که فرصت خوبی دارید تا کسب و کاری را شروع کنید که در
آینده برای شما بسیار سودآور است .رئیس تان از شما قدردانی خواهد کرد ،اما
همکاران تان به شما حسادت می کنند.

یــک حادثه ای خاص امروز صبــح رخ می دهد ،که بــر زندگی عاطفی و
اجتماعی تان تاثیر می گذارد .مشــارکت ها ،مالقات های تجاری ،و خرید و
فروش امروز مطلوب اســت .باید به حس ششم تان اطمینان کنید .یکی از
دوستان تان امشب اخبار خوبی برای شما دارد.

کاریزما شما را بسیار محبوب و دوست داشتنی می کند .دقت کنید ،می توانید
در کســب و کار موفق شوید .ممکن اســت فرصتی داشته باشید که برای خانه
خود سرمایه گذاری کنید.

به نظر می رسد که مود خوبی دارید ،و روابط تان بسیار خوب پیش می رود.
شــرایط مالی تان رضایت بخش نمی باشــد ،اما فرصتی دارید تا در کارهای
خانگی و اجتماعی موفق شــوید .زمان عالی را با دوستان تان سپری خواهید
کرد اما سعی کنید که زیاده روی نکنید.

ثور

جوزا

خالقیت می تواند به شــما اجــازه دهد که در حرفه و کســب و کارتان موفق
شوید .می توانید برنامه های خود را در ارتباط با یک سرمایه گذاری اجرا کنید.
اطمینان حاصل کنید که مشکالت خانوادگی تان را نادیده نگرفته اید.

سرطان

در محیــط کاری ،می توانید خودتان را اثبات کنید .به نظر می رســد که
سرشــار از انرژی هســتید و فرصت خوبی دارید تــا تمام وظایف خود را با
موفقیت به اتمام برســانید .ممکن اســت دعوایی با یکی از دوستان تان در
ارتباط با زمان برگشــت پولی که به او قرض داده بودید داشته باشید.

اسد

امروز برای ایجاد تغییرات هم در زندگی عاطفی و هم در کسب و کار بسیار روز
خوبی است .به شما پیشنهاد یک کار نیمه وقت را می دهند .روابط با اطرافیان
تان بسیار خوب پیش می رود ،اما باید آن ها را بیشتر درک کنید.

سنبله

یک حادثه جدی و غیرمنتظره ای مانع از اجرای برنامه های تان خواهد شد .سعی
کنید که آرام و با اراده باشید .امروز بعد از ظهر شخص خاصی را مالقات می کنید
که ایده های کاریش را با شما درمیان می گذارد.

3119

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :متوسط
 12 کلمه :خوب
 18 کلمه :عالی
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دموکراتیکـی منیتوانـد بهمیـان بیایـد.
او همچنـان میـان آزادی «سیاسـی و اقتصـادی»  -نوعـی از آزادی کـه بهصـورت
سـنتی ملتهـای بـر خـوردار از دموکراسـی در صدد حفـظ آن هسـتند – و «آزادی
عقیـده» خـط میکشـد .بـرای اسـتیبینگ آزادی عقیدتـی هرکسـی ،مسـوولیت
خـودش اسـت کـه بـر اسـاس توضیـح نادانـی مانـع ایـن میشـود .ممکـن اسـت
مـردم آزاد بـه نظـر برسـند ،زیـرا آنهـا در یک دموکراسـی لیبرال زندگی مـی کنند،
امـا ایـن آزادی ظاهـری مـی توانـد توهمـی باشـد .آزادی اصیـل در ایـن اسـت که
افـراد بداننـد چگونـه آزادانـه فکـر کنند.
اسـتببینگ بـا ایـن امید کـه منظور خود را بـه خواننده برسـاند ،بهعنـوان مثال ،از
تجربـه شـخصی خـود ،توصیـف می کنـد که هنـگام اعتصاب عمومـی انگلیس در
مـی  ،1926کاملاً نسـبت بـه وقایـع منتهی بـه آن بی توجه بوده اسـت.

عقرب

قوس

امروز صبح بسیار مشغول هســتید ،بنابراین باید زمان تان را مدیریت کنید.
امروز بعد از ظهر فرصتی دارید تا کســب و کار جدیدی را شــروع کنید .به
عبارتی دیگر از ایجاد مشــکل جلوگیری کنیــد ،و توصیه های افراد باتجربه
را گوش دهید.

جدی

مشکالتی که در ارتباط با پول دارید شما را ناراحت می کند ،از طرف دیگر
از نظر فکری در حالت بسیار خوبی هستید .امروز می توانید در امتحانات و
مسابقات موفقیت کسب کنید.

دلو

همکاری با شرکای تجاری تان بسیار موثر خواهد شد .می توانید معامله سودآوری
را به انجام برسانید .روابط با شریک عاطفی تان ممکن است کمی تنش زا شود .اگر
آرام باشید همه چیز را می توانید حل کنید.

حوت

امروز صبح زندگی عاطفی تان کمی تنش زاست .باید آرامش خود را حفظ کنید
و صبور باشید منتظر بمانید تا شریک تان نیز آرام شود .احتماال مجبور هستید
که به یک سفر کاری بروید.
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 شطرنج 		
نوبت مهرههای سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

سه شنبه
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اسـتببینگ توضیـح مـی دهـد کـه چگونـه کمبـود اطالعـات باعث
شـد کـه رسـیدن بـه عقیـدهای کـه بتوانـد بـه آن اطمینـان داشـته
باشـد ،غیرممکـن شـود ،زیـرا او قـادر زیـرا او قـادر به تفکـر عمیق
دربـاره آن نبودهاسـت .او در کتـاب «تفکـر هدفمنـد» مـی نویسـد:
«نادانـی مـن» باعث شـد مـن آزاد نشـوم.
درسـت فکـر کـردن چـه رشایطـی دارد؟ اسـتببینگ اسـتدالل می
کنـد کـه یـک قـدم مهـم ایـن اسـت کـه خودمـان را از عـادت های
بـد تفکـر دور کنیـم .بـه عنـوان مثـال ،او آنچـه را «تفکـر کنرسوی»
مینامـد توضیـح میدهـد .ایـن عبـارت اسـت از سادهاندیشـی
بیـش از حـد با اسـتفاده از شـخصیتپردازی های خام یا شـعارها.
اسـتببینگ میگویـد در حالیکـه شـعارها همیشـه چیـز بـدی
نیسـتند ،امـا بیشتر دیدگاههـای ظریفتر یـا پیچیدهتـر را بیش از
حـد سـاده کـرده و پیچیدگیهای یک ایده را در پشـت یک عبارت
جـاذب پنهـان میکند .او بـه عنوان منونـهای از «تفکر کنرسوی» ،
بـه ایـن نکته اشـاره میکنـد که چگونـه برخی میگوینـد روانکاوی
فرویـدی را میتـوان در شـعار «همـه چیـز سـکس اسـت» خالصـه
کـرد .ایـن بـه دروغ تصـوری را ایجـاد می کند کـه نظریـه زیگموند
فرویـد همـه چیـز را بـه رابطه جنسـی تقلیـل می دهد ،تـا درک آن
را آسـان سـازد و (از همـه بدتـر) عقایـد فرویـد را کاملاً مضحک به
نظـر میرسـاند  -در واقـع  ،آنقـدر مضحـک که فرد تعجـب میکند
کـه چـرا بایـد در روی زمین کسـی از قبـل به نظـرات او توجه كرده
باشـد؟ اسـتببینگ توضیح می دهد ،رصف نظر از اینکه کسـی در
دیدگاههـای واقعـی فرویـد چـه ارزشـی مـیینـد ،باید از بیـان آنها
بـه چنین شـکل «کسنروی» خـودداری کنیم.
بدتریـن نـوع تفکـر کنسروی زمانـی اسـت کـه مـا در شـعارهایی
رشوع بـه صحبـت مـی کنیـم کـه هیـچ عقیـده ای در پشـت آنهـا
نیسـت
بـرای خواننـده معارص ،ایـن اسـتعاره «تفکر کنرسوی» شـاید کمی
تاریخگذشـته باشـد ،چـون اسـتیبینگ بـه گوشـت کنرسوشـده
تشـبیه میکنـد :یـک محصـول بسـته بنـدی شـده در خلا کـه
ممکن اسـت در یک بسـتهی سـهمیهای زمان جنگ پیدا کنید .او
بااحتیـاط توضیـح دهـد که ما همیشـه بایـد مکث کنیم و اسـتعاره
هایـی را کـه میبینیـم در گفتمان عمومـی اسـتفادهمی شـود
بررسـی کنیـم( .هامنطـور کـه گفتـه« :اسـتعاره را خیلـی عجوالنـه
قبـول نکنیـد!») بـا ایـن تذکـر ،او اسـتعاره را توضیـح میدهـد:
گوشـت کنرسوشـده گاهـی اوقـات شـکل مناسـبی از غـذا اسـت.
ممکـن اسـت خوشـمزه باشـد ،حـاوی مقـداری مواد مغذی اسـت.
امـا ارزش غذایـی آن بـا گوشـت تـازهای کـه از آن کنسرو سـاخته
شـده معـادل نیسـت .همچنین ،این مـاده باید در اصل از گوشـت
تـازه تهیـه شـده باشـد و نبایـد کهنـه شـود .بـه همین ترتیـب ،یک
بـاور کنسروی مناسـب اسـت .میتـوان آن را به طـور خالصه بیان
کـرد ،گاهـی اوقـات نیـز بـه صـورت رسیـع ممکـن اسـت توجـه را
جلـب کند.
حـرف او ایـن اسـت کـه تفکـر کنسروی چیـزی را میگیـرد کـه
زمانـی «ارزش غذایـی» باالیـی داشـته اسـت و آن را بـه روشـی
بسـته بنـدی میکنـد کـه فـروش آن آسـانتر اسـت امـا یافتن یک
مـادهی مغـذی اصیـل در آن دشـوار اسـت .بـه گفتـه اسـتیبینگ ،
بدتریـن نـوع تفکـر کنرسوی زمانی اسـت که با عادت «اسـتفاده از
کلمات تکـراری طوطـی وار» عـادت میکنیـم – .بـه عبـارت دیگر،
هنگامـی کـه مـا رشوع بـه گفنت شـعارهایی میکنیم کـه هیچ فکر
و مالحظـه ای در پشـت آنهـا نیسـت.

خبر

وزارت معارف  900هزار جلد
کتاب درسی به زبانهای محلی
چاپ میکند
افغانسـتان مـا :در حوالـی روز جهانـی زبـان مـادری ،وزارت معـارف
میگویـد کـه  900هـزار جلـد کتـاب درسـی بـرای گویشـوران زبـان
سـوم در کشـور چاپ خواهد کرد .قانون اساسـی افغانسـتان در کنار
زبـان فارسـی و پشـتو متامی زبانهـای محلی که در نقاط افغانسـتان
گوینـده دارد را بـه عنـوان زبـان سـوم بـه رسـیمت شـناخته و دولـت
موظـف اسـت زبانهـای محلـی را هـم محافظـت و ترویـج کنـد.
نجیبـه آریـن ،سـخنگوی وزارت معـارف بـه بی بی سـی گفته اسـت که
قـرار اسـت در سـال درسـی جدیـد کـه از بهـار رشوع میشـود۹۰۰ ،
هـزار جلـد کتـاب درسـی بـه زبانهای سـوم چـاپ و توزیع شـود.
او همچنیـن گفتـه اسـت کـه اخیـرا ً بیـش از  ۷۲هـزار جلـد کتـاب بـه
زبانهـای سـوم افغانسـتان بـه دانشآموزانی کـه به ایـن زبانها تکلم
میکننـد ،توزیـع شـده اسـت .در قانـون اساسـی افغانسـتان آمـده
اسـت« :در مناطقـی کـه اکرثيـت مـردم بـه يکـی از زبانهـای ازبکی،
ترکمنـی ،پشـهیی ،نورسـتانی ،بلوچـی يـا پاميری تکلـم میکنند ،آن
زبـان علاوه بـر پشـتو و دری (فارسـی) بـه حيـث زبـان سـوم رسـمی
اسـت ».ایـن قانـون دولـت را موظـف میکنـد زمینـه توسـعه و آمـوزش
ایـن زبانهـا را فراهـم کند .در همین حال کمیسـیون مسـتقل حقوق
بشر افغانسـتان در اعالمیـهی کـه بـه مناسـبت روز جهانـی زبـان
مـادری منتشر کـرده ،گفتـه اسـت کـه بـا توجـه بـه وضعیـت جنگـی،
فقـر و پایینبـودن سـطح سـواد در کشـور ،زبانهای بومی افغانسـتان
در وضعیـت دشـواری قـرار دارد .کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشر بـه
گونـه مثـال از زبانهـای پامیـری و اویغوری یـاد کرده و یـادآوری کرده
اسـت کـه ایـن دو زبـان بـا خطـر جـدی رو بـه رو اسـتند و دسرتسـی
بـه آمـوزش معیـاری بـه زبـان مـادری بـرای بسـیاری از گروهها دشـوار
اسـت .ایـن کمیسـیون بـرای حفـظ تنـوع و بهبـود زبانهـای بومـی،
میراثهـا و رسمایههـای فرهنگـی کشـور از دولـت خواسـتار طـرح و
اجـرای برنامههـای نتیجـه بخـش شـده اسـت .کمیسـیون مسـتقل
حقـوق بشر همچنیـن از وزارت معـارف خواسـته اسـت که ایـن وزارت
بایـد منتهـای درسـی را بـا تامیـن این هـدف ،بـرای متـام گویندگان
زبانهـای کشـور تهیـه و دسترسپذیر کنـد.
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فلـم سـینامیی «تـام و جـری» بـه عنـوان اولیـن فلـم خارجـی در سـال جدید
چینـی ،در این کشـور بـه منایش درمیآیـد .فلم ترکیبی زنده-انیمیشـن «تام
و جـری» متعلـق بـه رشکـت بـرادران وارنـر  ۲۶فبروری در چیـن بـه منایـش
در میآیـد .بـه ایـن ترتیـب ایـن فلـم اولیـن فلـم خارجـی خواهـد بـود کـه در
سـال جدیـد چینـی در سـینامهای ایـن کشـور اکـران میشـود .تعطیلات
سـال جدیـد چینـی کـه از  ۱۱تـا  ۱۷فبروری در چیـن برگـزار شـد ،معمـوالً
پرفروشتریـن روزهـای سـینامهای ایـن کشـور را رقـم میزنـد؛ بـه همیـن
دلیـل مقامـات چینـی معموالً بـرای حامیت از سـینامهای داخلـی به صورت
غیررسـمی مانـع اکـران فلمهـای خارجـی میشـوند .امسـال نیـز در اولیـن
روز از سـال جدیـد چینـی چنـد فلـم جدیـد داخلـی روی پـرده رفتنـد کـه
«کارآگاه چاینا تاون  »۳و «سلام مامان» از جمله آنها بودند و بیشتر از بقیه
فروختند.حـاال «تـام و جـری» بـه عنـوان رقیبی برای ایـن فلمهـا از روز جمعه
روی پردههـا مـیرود .این روز ،روز جشـن فانوس و آخرین روز تعطیالت سـال
نـوی چینیهاسـت.
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سفیر ایتالیا در کنگو کشته شد

مشاور جو بایدن از تماس با ایران
برای آزادی زندانیان امریکایی خبر داد
جیـک سـالیوان ،مشـاور امنیـت ملـی رییـس
جمهـوری امریـکا ،آزادی زندانیـان امریکایـی در
ایـران را از اولویتهـای مهـم دولـت جـو بایـدن
توصیـف کـرده و گفتـه اسـت کـه ایـاالت متحـده
متاسهـا بـا دولـت ایـران بـرای آزادی ایـن افـراد
را آغـاز کـرده اسـت .وزارت امـور خارجـه ایـران
دریافـت پیـام هایـی از سـوی امریـکا و پاسـخ بـه
آنهـا را تاییـد کـرده امـا گفتـه اسـت ،هنـوز درباره
زندانیـان دو طـرف گفتگویی انجام نشـده اسـت.
مشـاور امنیـت ملـی جـو بایـدن روز یکشـنبه ۲۱
فبروری در مصاحبـه با شـبکه سـیبیاس امریکا
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا مذاکـره بـا ایران
دربـاره شـهروندان امریکایـی زندانـی در ایـران
آغـاز شـده اسـت یـا نـه ،گفـت" :مـا متاسهـا بـا
ایـران را در ایـن خصـوص آغـاز کردهایـم".
در حـال حـارض دسـتکم چهـار ایرانیامریکایـی
در حـال گذرانـدن محکومیـت خـود در ایـران
هسـتند :عماد ادوارد رشقـی از حـدود دو مـاه و
نیـم پیـش در زنـدان اسـت و به اتهام "جاسوسـی
و جمـع آوری اطالعـات نظامـی" بـه  ۱۰سـال
حبس محکوم شـده؛ سـیامک منازی نیز از سـال
 ۲۰۱۵زندانـی اسـت و پـدرش باقـر منـازی هـم
بـه دلیـل وضعیـت سلامتی در دوره مرخصـی از
زنـدان اسـت .مـراد طاهبـاز هـم زندانـی دیگـری
اسـت کـه در پرونـده فعـاالن محیـط زیسـت
دسـتگیر شـد.
جیـک سـالیوان حبـس ایـن افـراد را "غیرقانونی"
خوانـد و آن را یـک " تعـدی کامـل و متامعیـار"
توصیـف کـرد .او افـزود" :مـا پیشـنهادهای
بلندمـدت را کـه موجـب شـود شـهروندان
امریکایـی بـه طـور ناعادالنـه و غیرقانونـی در
بازداشـت باقـی مباننـد نخواهیـم پذیرفـت.
جیـک سـالیوان در مصاحبـهاش بـا شـبکه
سـیبیاس دربـاره سیاسـت دولـت جدیـد امریکا
دربـاره برنامـه هسـتهای ایـران هم گفت کـه آقای
بایـدن مصمـم اسـت کـه از دسرتسـی جمهـوری
اسلامی بـه سلاح هسـتهای جلوگیـری کنـد و
افـزود دولـت او دیپلامسـی را بهرتیـن راه بـرای
رسـیدن بـه ایـن هـدف میدانـد.
آقـای سـالیوان گفـت کـه ایـران هنـوز بـه آمادگی
امریـکا بـرای رشوع مذاکـره بـرای بازگشـت بـه
برجـام در قالـب گروه ۱+۵پاسـخی نداده اسـت.
او افـزود« :امـا آنچـه در نتیجـه اتفـاق افتـاده ایـن
اسـت که ورق برگشـته اسـت .این ایران اسـت که

اکنـون از نظـر دیپلامتیک منزوی شـده اسـت ،نه
ایـاالت متحـده .تـوپ در زمیـن آنها اسـت».
واکنش ایران
سـعید خطیـب زاده ،سـخنگوی وزارت امـور
خارجـه ایـران ،روز یکشـنبه تاییـد کرد کـه پس از
روی کار آمـدن دولـت جـو بایدن ،ایـران از طریق
سـفارت سـوئیس در تهـران و وزیران امـور خارجه
برخـی کشـورهای دیگـر در مـورد آمادگـی امریکا
بـرای صحبـت درباره موضـوع زندانیـان امریکایی
پیامـی هایـی دریافـت کرد که به گفتـه وی ،ایران
از طریـق همان کانالهـا بـه امریـکا پاسـخ داد.
آقـای خطیـب زاده در گفتگـوی خـود بـا شـبکه
یـک صـدا و سـیامی ایـران افـزود کـه دولتهـای
ایـران و امریـکا هنـوز در ایـن خصـوص هیـچ
گونـه گفتگـوی مسـتقیمی انجـام نـداده انـد .او
همچنیـن تاکیـد کـرد کـه آزادی زندانیـان ایرانـی
در ایـاالت متحـده از جملـه اولویتهای جمهوری
اسلامی اسـت.
آنتونـی بلینکـن ،وزیـر امـور خارجه امریـکا ،اخیرا
بـدون اشـاره بـه ایران گفتـه بود ایـاالت متحده به
دنبـال ایـن اسـت کـه "امریکاییهایـی را کـه در
خـارج از ایـن کشـور به گـروگان گرفته شـدهاند یا
بـه اشـتباه در بازداشـت هسـتند ،آزاد کند".
او همچنیـن پیشتر در مـاه جنـوری در متـاس
بـا گای پارملیـن ،رییـس جمهـوری سـوییس ،از
نقـش کشـورش بـه عنـوان حافـظ منافـع ایـاالت
متحـده در ایـران و نیـز نقـش سـوییس در
مذاکرات گذشـته بـرای آزادی شـهروندان زندانی
امریکایـی قدردانـی کـرده بـود.
در دوره ریاسـت جمهـوری دونالـد ترامـپ دو
زندانـی امریکایـی بـا مذاکراتـی کـه از طریـق
سـفارت سـوئیس در تهـران بـه عنـوان حافـظ
منافـع امریـکا انجـام شـد ،بـا زندانیـان ایرانـی
مبادلـه شـدند .نهادهـای ناظر بـر وضعیت حقوق
بشر ایـران میگوینـد حکومـت ایـران از زندانیان
دوتابعیتـی و خارجـی بـرای تسـویه حسـابهای
سیاسـیاش اسـتفاده میکنـد .حکومـت ایـران
تابعیـت دوگانـه را بـه رسـمیت منیشناسـد.
بسـیاری از زندانیـان دو تابعیتـی در ایـران بـا
اتهامهـای سیاسـی و امنیتـی سـنگین از جملـه
"جاسوسـی" و "همـکاری بـا دولـت متخاصـم"
مواجـه شـدهاند.
یـک هفتـه پیـش چنـد زندانـی سـابق امریکایـی
در ایـران از دولـت جـو بایـدن خواسـتند تـا
هنـگام مذاکـره بـا دولـت ایـران دربـاره پرونـده
هسـتهای ،وضعیـت حقوقبشر و مسـئله آزادی
زندانیـان امریکایـی داخل ایـران را هم در اولویت
مطالبـات خـود قـرار دهـد.
ایـن مسـئله در یک جلسـه مجازی مطرح شـد که
در آن تعـدادی از زندانیـان سـابق امریکایـی در
ایـران حضـور داشـتند از جملـه نزار زکا ،شـهروند
لبنانـی کـه چهـار سـال در ایـران زندانـی بـود و
ژیائـو وانـگ ،محقـق چینـی تبـار امریکایـی کـه
بـه اتهـام جاسوسـی در ایـران زندانـی و بعـدا در
جریـان مبادلـه بـا یـک زندانـی دیگـر آزاد شـد.

سال پانزدهم

وزارت خارجـه ایتالیـا اعلام کـرد کـه سـفیر ایـن کشـور در جمهـوری
دموکراتیـک کنگـو در جریـان حملـه مسـلحانه بـه کاروان خودروهای
سـازمان ملـل متحد کشـته شـده اسـت.
ایـن حملـه در منطقـه گومـا در رشق کنگـو رخ داده و دو نفـر دیگر هم
در آن جـان خـود را از دسـت دادهاند.
بـه گـزارش رویترز بـه نقـل از مقامهـای محلـی کاروان خودروهـای
سـازمان ملـل صبـح روز دوشـنبه  ۲۲فربوری هدف حملـه مهاجامنی
قـرار گرفتـه کـه ظاهـرا قصـد آردمربایی داشـتهاند.
علاوه بـر لـوکا آتانازیـو ،سـفیر ایتالیـا در کنگـو ،یـک مامـور پولیـس
نظامی ایتالیایی که همراه سـفیر بوده در این حمله در نزدیکی شـهر
کانیاماهـورو کشـته شـده اسـت .بنـا بـر گزارشها یـک راننـده هم در
جریـان ایـن حملـه جـان خـود را از دسـت داده اسـت.
به خربگزاری ایتالیایی آنسـا ،آقای آتانازیو که ابتدا خرب زخمی شـدن
او منترش شـده بود در شـفاخانه درگذشته است.
موتـری حامـل سـفیر ایتالیـا بخشـی از کاروان نیروهـای حافـظ صلح
سـازمان ملـل در جمهـوری دموکراتیـک کنگـو (موناسـکو) بـود کـه
مناینـده اتحادیـه اروپـا هـم در آن حضـور داشـت.
هنـوز هویت عامالن حمله مشـخص نشـده و هیچ گروهی مسـئولیت
ایـن حملـه را به عهده نگرفته اسـت.
لـوکا آتانازیـو از سـال  ۲۰۱۷در سـفارت ایتالیا در کینشاسـا ،پایتخت
جمهـوری دموکراتیـک کنگـو ،مقـام دیپلامتیـک داشـت و در سـال

 ۲۰۱۹بـه عنـوان سـفیر معرفی شـد.
بـه گـزارش رویترز دههـا گـروه مسـلح در منطقـهای کـه
حملـه در آن رخ داده ،واقـع در مرز کنگو با رواندا و اوگاندا،

سـازمان انـرژی امتـی ایـران با انتشـار بیانیهای دربـاره توافق سـه ماهه با
آژانـس بیـن املللـی انـرژی امتی و همچنیـن ادامـه "نظـارت رضوری" بر
فعالیتهای هسـتهای ایران توضیحاتی ارائه کرده اسـت .در عین حال،
سـازمان انرژی امتی اعالم کرد پیوسـت این توافق "محرمانه" خواهد بود
و منترش منیشـود .همزمان برخی از منایندگان مجلس نیز از توافق روز
گذشـته با آژانس انتقاد کردهاند .به دنبال سـفر رافائل گروسـی ،مدیرکل
آژانـس بیناملللـی انرژی امتی به ایران و در آسـتانه رضباالجل مجلس
ایـران و آژانـس در خصـوص یک توافق سـه ماه به تفاهم رسـیدند .اکنون
در بیانیـه سـازمان انرژی امتـی ایران در خصوص تفاهم ایران بـرای ادامه
نظـارت "رضوری" آژانـس آمـده اسـت" :مقصـود از تـداوم راسـتی آزمایی و
نظـارت رضوری کـه در بنـد  ۲بیانیه آمده ،هامنطور که در پیوسـت توافق
رشح داده شـده ،ایـن اسـت کـه ایـران بـه مدت سـه ماه اطالعـات برخی
فعالیـت هـا و تجهیـزات نطارتـی را که در پیوسـت مشـخص شـده ضبط
کرده و نزد خود نگه خواهد داشـت .در این مدت ،آژانس به این اطالعات
هیـچ دسرتسـی نخواهد داشـت و اطالعات منحصرا نزد ایـران باقی می
مانـد .چنانچـه ظـرف سـه مـاه تحریـم هـا بـه طـور کامل لغـو شـد ،ایران
ایـن اطالعـات را در اختیـار آژانس می گذارد ،در غیر اینصـورت اطالعات
بـرای همیشـه پاک خواهد شـد .بـا این حال ،سـازمان انرژی امتـی ایران
اعالم کرد "به دلیل مالحظات حفاظتی" درباره تاسیسـات هسـتهای این

ورزش

بـرای مـا میتوانـد سـودمند واقـع شـود ،بهخاطـری
کـه مـا پـس از این رقابتهـا ،رقابتهای تیـم منتخبه
و سـپس رقابتهـای تیـم ملـی را در پیـش رو داریـم
و آمادگـی میگریـم ".در ایـن میـان ،انـزورت ،بانـوی

فاصله کهکشانی مسی و رونالدو با لواندوفسکی
روبـرت لواندوفسـکی بـا فاصلـه نسـبت بـه
رقبایش فعال شـانس اول کفـش طالی 2021
اسـت.
روبـرت لواندوفسـکی همچنان بـی رقیب پیش
مـی رود و فعلا شـانس اول کسـب کفـش
طلای  2021اسـت.
روز گذشـته لیونـل مسـی توانسـت تـک گل
بارسـا را وارد دروازه کادیـز کنـد و تعـداد گل
هایـش را بـه  16افزایـش داد تـا بـه لوئیـس
سـوارز در صـدر جـدول گلزنـان برسـد امـا او
هنـوز  10گل با سـتاره لهسـتانی بایرن فاصله
دارد در حالـی کـه شـانس حضـور در  15بازی
دیگـر اللیـگا را خواهـد داشـت.
کریسـتیانو رونالـدو ایـن فرصـت را دارد تـا بـا
گلزنـی برابـر کروتونـه بـر تعـداد گل هایـش
اضافـه کنـد .او هـم مثل مسـی  16گله اسـت
و در رسی آ صدرنشـین جـدول گلزنـان اسـت.
پشـت رس لواندوفسـکی کـه بـا  26گل و 52
امتیـاز صدرنشـین جـدول کفـش طالسـت،
مهاجامنی ناشـناخته از لیگ های کم اهمیت
قـرار دارنـد .کاسـپر یانکـر از تیم بـودو گلیمت

نـروژ  27گل زده و بـا امتیـاز  1.5برای هر گل و
کسـب  40.5امتیاز در رده دوم ایسـتاده اسـت.
آمـال پیگرینـو دیگـر بازیکـن شـاغل در لیـگ
نـروژ هـم بـا  25گل و  37.5امتیاز سـوم اسـت.
در ایـن رده بنـدی لیونـل مسـی ،لوئیس سـوارز
و کریـس رونالـدو بـا  16گل و کسـب  32امتیاز
هسـتم هسـتند .باالتـر محمـد صلاح ،ارلینـگ
هالنـد و روملـو لوکاکـو بـا  17گل و  34امتیـاز
مشترکا در رده ششـم قـرار دارنـد.

کشـور ،پیوسـت توافـق بـا آژانـس محرمانـه میمانـد ،منترش
نخواهـد کـرد .بدیـن ترتیب مشـخص نخواهد بـود کـه ایران
اطالعـات کـدام تاسیسـات را منحصرا نـزد خود نگـه خواهد
داشـت و آژانـس فعالیتهـای نظارتی خـود را در کدام بخش
ادامـه خواهـد داد .همچنین بر اسـاس بیانیه سـازمان انرژی
امتـی ایـران "ایـران و آژانـس تفاهـم کردنـد اجـرای پروتـکل
الحاقی و دسرتسـیهای برجامی به طور کامل متوقف شـود
و رصفـا تعهـدات پادمانی ایران اجرا میشـود .بر این اسـاس،
طبـق قانـون مجلـس هیـچ دسرتسـی فراپادمانـی بـه آژانس
اعطا نخواهد شـد و هیچگونه بازرسـی فراپادمانـی نیز انجام
منی گـردد".
انتقادشدیدمنایندگانمجلسبهتوافقباآژانس
دیـروز در بیانیـه سـازمان انـرژی امتی ایـران همچنین تاکید
شـد کـه بـر "رضورت احترام به قانـون مجلس" پایبند اسـت
و بـه همیـن خاطـر این موضـوع در بیانیه مشترک بـا آژانس
نیـز انعـکاس یافتـه اسـت .ایـن در حالی اسـت که برخـی از
مناینـدگان مجلس نیـز از توافق روز گذشـته بـا آژانس انتقاد
کردهانـد .مجلـس ایـران نیـز کـه قـرار بود امـروز بودجه سـال
آینده را بررسـی کند ،رسیدگی به بیانیه سـازمان انرژی امتی
ایـران و آژانـس بین املللی انرژی امتی را در دسـتور کار خود
قرار داده اسـت .در یکی از نخسـتین واکنشها محمدحسن
آصفری مناینده اراک در مجلس در توئیتی نوشت که "توافق
دیشـب آژانـس با سـازمان انرژی امتی مبنی بـر دادن فرصت
سـه ماهـه خلاف مصوبه مجلس اسـت وطبق ماده هشـت و
نـه مصوبه مجلس اجرانکـردن مصوبه جرم اسـت".
مالک رشیعتی نیارس هم توافق شـب گذشـته را "مشـکوک"
خوانـد و گفت "مجلـس باید گزارش اقدامات فنی وسیاسـی
دولـت را بشـنود و اگـر قانـع نشـد ،افـراد مسـتنکف از اجرای
قانون (رییسجمهور و سایر مقامات ذیربط) مجازات شوند".

توماس توخل :به دنبال لوییس سوارز بودیم
تومـاس توخـل دیدار برابر اتلتیکومادرید را آزمایش بزرگی برای چلسـی توصیف کرد .رشایط چلسـی
بعـد از جدایـی فرانـک ملپـارد و انتصـاب توماس توخـل به عنـوان رسمربی جدید این تیم بهرت شـده
و حـاال آنهـا فـردا شـب در لیگ قهرمانـان مهامن اتلتیکومادرید هسـتند .توماس توخـل در کنفرانس
خبری قبـل از ایـن دیدار فاش کرد در تابسـتان و هنـگام حضور در پاری سـن ژرمن به دنبال لوییس
سـوارز بـوده اسـت .دیـدار برابـر اتلتیکومادریـد و رشایط بازیکنـان" :تیاگو سـیلوا قادر به بـازی کردن
نیسـت ،اما کای هاورتز و کریسـتین پولیشـیچ برای این بازی قادر به حضور در میدان هسـتند .این
دیـدار یـک آزمایش بزرگ اسـت .اتلتیکومادرید یک باشـگاه باتجربه بـوده و از یک مربی باتجربه بهره
منـد هسـتند .امیـدوارم ایـن باعث شـود ما بهرتیـن عملکردمان را بـه منایش بگذاریـم .توان مبـارزه،
تجربـه و تیمـی بـا قـدرت ذهنی خوب از مشـخصه های اتلتیکومادرید اسـت .تیاگو سـیلوا تصور می
کند فشـار در چلسـی برای موفقیت در لیگ قهرمانان کمرت از پاری سـن ژرمن اسـت و می فهمم چرا
تیاگو چنین احساسـی دارد .البته من به عنوان مربی هرگز چنین حسـی نداشـته ام .در پاریس و در
لیگ قهرمانان قضاوت زیادی درباره بازیکنان انجام می شـود .آنجا همه انتظار دارند شما در لیگ و
اروپـا قهرمـان شـوید ،پـس من می فهمم که چـرا تیاگو این حرف را می زنـد .درجایگاه یک مربی می
دانید که برای کسـب موفقیت در این مسـابقات باید سـطح خاصی از فوتبال را ارائه دهیم .بنابراین
مـن حـس مـی کـردم کسـب قهرمانـی هـای متوالـی در لیگ فرانسـه و رسـیدن بـه فینال جـام های
داخلی چالشـی بزرگی محسـوب می شـود .از بیرون درک می کنم که چرا او چنین احساسـی دارد.
همچنیـن قهرمانـی در لیـگ برتـر بـرای چلسـی از فتح لیگ یک بـرای پاری سـن ژرمن ارزش بسـیار
بیشتری دارد ".رویارویـی بـا لوییـس سـوارز" :ما در پاری سـن ژرمن عالقمند به جذب لوییس سـوارز
بودیـم ،زیـرا او یکـی از بهرتیـن مهاجامن فوتبال جهان اسـت .اما او تصمیم گرفت در اسـپانیا مانده،
به اتلتیکو برود و کیفیت خود را ثابت کند .در جریان متایل چلسـی به جذب لوییس سـوارز نیسـتیم
و از نظـر مـن خـوب نیسـت کـه به گذشـته خیلـی دور نگاه کنـم .ما فقط بـه دنبال آینده هسـتیم .ما
فـردا مقابـل سـوارز بازی می کنیم و سـعی خواهیـم کرد مانع گلزنی او شـویم".



بـه گفتـه این مناینده مجلـس قرار اسـت منایندگان دولـت برای
توضیـح دربـاره توافـق بـا آژانـس بیـن املللـی انـرژی امتـی بـه
مجلس بروند محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شـورای اسالمی
هـم در توییتـی نحوه اجـرای پروتـکل الحاقـی را از روز پنج حوت
ترشیـح کـرد .دولـت حـق هیـچ توافقـی خلاف مصوبـه مجلس
مبنی برملزم کردن غرب به برداشتن تحریم ها درزمان مقررشـده
مجلـس نـدارد .توافـق دیشـب آژانـس بـا سـازمان_انرژی_امتی
مبنـی بـر دادن فرصـت سـه ماهـه خلاف مصوبه مجلس اسـت
وطبـق ماده هشـت ونـه مصوبه مجلـس اجرانکـردن مصوبهجرم
اسـت .در هفتههـای گذشـته مجلـس ایـران بـا تصویـب طرحی
کـه اکنـون یـک قانـون الـزامآور اسـت ،بـا تعییـن رضباالجلـی
دولـت ایـران را موظف کرد اگر تحریمهای امریکا در سـال جاری
برداشـته نشود ،اجرای پروتکل الحاقی و بازرسـی رسزده بازرسان
آژانـس از مراکـز هسـتهای را خامتـه دهـد و تولیـد اوارنیـوم غنـی
شـده بـا خلـوص  ۲۰درصـد را از رس بگیـرد .تعهداتی که مجلس
خواسـتار پایـان آن شـده بـود از مـوارد اصلـی توافق سـال ۲۰۱۵
(برجـام) میان ایران و قدرتهای جهانی بود .این مصوبه مجلس
کـه در زمـان تصویـب مورد اعتراض دولت ایـران بـود و با واکنش
اروپـا و سـازمان بیناملللـی انـرژی امتـی مواجـه شـد .هـر چنـد
محمدجـواد ظریـف وزیر امور خارجـه ایـران در تازهترین اظهارات
خـود دربـاره فرجـه مجلـس بـرای پایـان دادن بـه اجـرای پروتکل
الحاقـی گفتـه کـه ایـن موضـوع "یـک رضب االجـل بـرایجهان
نیسـت و یـک اولتیامتـوم نیسـت .این یـک موضـوع داخلی بین
مجلس و دولت اسـت ".روز گذشـته شماری از مخالفان مذاکره
هستهای بیرون ساختامن سـازمان انرژی امتی در امیرآباد تهران
تجمـع اعرتاضی برگزار کردند .اکنون سـازمان انـرژی امتی ایران
همچنیـن اعلام کـرد "سـفر مدیـرکل آژانـس به ایـران بر اسـاس
درخواسـت ایشـان بود که مـورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران
نیز واقع شـد".

کالفگی سیمئونه؛ اتلتیکو با یک لشگر مصدوم در رومانی

تکوانـدو کار دیگـری اسـت کـه چهـار سـال میشـود رو بـه
ورزش تکوانـدو آوردهاسـت و در ایـن مـدت بـا حضـور در
پیکارهـای ملـی و بیناملللی ،توانسـته مدالهـای رنگارنگ
را بـه سـود کشـور کسـب کند.
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فعـال هسـتند و بارهـا بـه مامـوران محلـی حملـه کردهاند.
در مـاه جنـوری  ۲۰۲۱شـش مامـور پولیـس پـارک ویرونگا در
جریـان کمیـن یکـی از این گروههای مسـلح کشـته شـدند.

سازمان انرژی اتمی ایران :پیوست توافق با آژانس محرمانه است

قهرمانی تیم" ابریشم درخشان" در پیکارهای تکواندوی بانوان
پیکارهـای بـاز تکوانـدوی بانـوان کـه بـا اشتراک  ۵۰بانـوی
تکوانـدوکار در گروههـای وزنـی گونهگـون در کابـل آغـاز شـده
بـود ،بـا قهرمانـی تیـم ابریشـم درخشـان بـه پایـان رسـید .در ایـن
پیکارهـا ،نرگـس حسـینی بهرتیـن بازیکـن و نعمتاللـه حبیبـی
بهرتیـن مربـی ،شـناخته شـدند و تیمهـای برتر از سـوی مسـؤوالن
ادارۀ تربیـت بدنـی و فدراسـیون تکوانـدو ،مورد تقدیر قـرار گرفتند.
مسـؤوالن در ایـن فدراسـیون گفتهانـد کـه هـدف ایـن پیکارهـا،
شناسـایی چهرهـای تـازه بـرای راهیابی در تیم های ملی میباشـد.
وحیداللـه بیـات ،مسـؤول برگزاری ایـن پیکارها میگوید" :در سـال
 ۲۰۲۱رقابتهـای بیناملللـی ایـن رشـته قـرار اسـت برگـزار شـود
و مـا از ایـن میـان ،چهـره هـای برتـر را بـه آن رقابتهـا گزینـش
خواهیـم کـرد ".بانـوان تکوانـدو کار ،برگـزاری ایـن پیکارهـا را برای
رشـد تکوانـدو در بخـش بانـوان سـودمند میداننـد امـا؛ آنـان از
بیتوجهـی ادارۀ ورزش کشـور در بخـش تکوانـدوی بانـوان ،انتقـاد
میکننـد.
مرضیـه حمیـدی ،یکـی از تکوانـدو کاران میگوید" :به ورزشـکاران
رسـیدگی منیشـود ،ارزش داده منیشـود و مـا بـا همیـن رشایـط
سـخت ،متریـن میکنیـم و از طـرف حکومـت و اداره ورزش کشـور
هیـچ تشـویق منیشـویم ".راضیـه امیـری ،یکـی دیگـر از تکوانـدو
کاران کشـوربرگـزاری ایـن رقابتهـا را برای راهیابی بـه پیکار های
دور بعـدی سـودمند میدانـد.او افـزود" :برگـزاری ایـن رقابتهـا
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اتلتیکـو مادریـد در حالـی بـه بخارسـت رومانـی
رفته اسـت که تعـدادی از بازیکنـان تاثیرگذارش
را در اختیـار نـدارد.
مـروری بـر لیسـت بازیکنـان اعـزام شـده اتلتیکو
بـه بخارسـت بـرای بـازی مقابـل چلسـی در دور
رفـت یـک هشـتم نهایـی لیـگ قهرمانـان نشـان
میدهـد تیـم تحـت هدایـت دیـه گـو سـیمئونه
بـرای موفقیت در این بازی کار سـختی دارد چرا
کـه ایـن تیم با چنـد غایب وارد میدان میشـود.
اتلتیکـو مادریـد روز گذشـته بـه بخارسـت سـفر
کـرد تـا خـود را بـرای مصـاف سـه شـنبه شـب
مقابـل چلسـی آمـاده کنـد امـا بـرای حضـور در
دیـدار سهشـنبه شـب غایبیـن زیـادی دارد.
یانیـک کاراسـکو ،شـیمه ورسـالیکو ،خـوزه ماریا
خیمنـز ،هکتـور هررا و کیـه ران تیریپـر به دالیل
مختلـف در جمـع شـاگردان سـیمئونه بـرای
دیـدار مقابل آبیپوشـان لندنی حضـور نخواهند
داشـت .کاراسـکو ،خیمنـز و ورسـالیکو هنـوز بـه
دلیـل مصدومیت بیرون نشسـتهاند و خیمنز هم
در جریـان دیـدار مقابـل لوانته مصدوم شـد و در
بـازی لیـگ قهرمانـان ایـن تیـم حضـور نخواهـد
داشـت .هـررا بـه کرونـا مبتلا شـده و کیـه ران
تریپیـر هـم دوران محرومیـت خـود را پشـت رس

میگـذارد .ایـن  5غایـب یعنـی سـیمئونه تنهـا
 17بازیکـن بـرای بـازی در اختیـار دارد و بـه
همیـن دلیـل رومـان ،گارسـیا ،سـانچز ،کاملو از
تیمهـای پایـه بـه تیـم اصلـی دعـوت شـدهاند.
فهرسـت کامـل بازیکنـان اتلتیکـو بـرای دیـدار
مقابـل چلسـی:
یـان اوبلاک – گریبیـچ – رومـان – رنـان لـودی
– اسـتفان سـاویچ – فیلیپـه – ماریـو هرموسـو
– آلـوارو گارسـیا – ریـکارد سـانچز – جفـری
کندوگبیـا – لـوکاس توریـرا – کوکـه – سـائول
نیگوئـز – توماس ملـار – مارکوس یورنته – ویتولو
– ژوائـو فلیکـس – لوئیس سـوارز – آنخل کوریا –
موسـی دمبلـه و رسخیـو کاملـو.

بدترین  PSGبا الخلیفی؛ چه بر سر پاریس آمده؟
در یـک دهه اخیر سـابقه نداشـت پـی اس جی
در یـک فصل شـش شکسـت را تجربه کند.
پاریسـن ژرمـن در ایـن فصـل بدتریـن عملکرد
را در  10سـال اخیر داشته است .شکست 2-0
خانگی پاریسـن ژرمـن مقابل موناکـو در لیگ
یک فرانسـه هشـدارها را در تیم پایتخت نشـین
فعـال کـرد .تیم پاریسـی ششـمین باخـت خود
را در ایـن فصـل تجربـه کـرد و رشایطـش بـرای
رسـیدن به صدر جدول سـختتر شـد .لیل هم
توانسـت لوریـان را مغلوب کنـد و اختالفش را با
مدافـع عنـوان قهرمانی به چهار امتیاز برسـاند.
آمـار و ارقـام  PSGنشـان مـی دهـد ایـن فصـل

 روزنامه «افغانستانما» از همۀ دانشمندان و
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید.
 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز
دارد.
 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه
است.

از بدتریـن فصلهـای دوران مدیریـت نـارص
الخلیفی بوده اسـت .مالک قطری از سـال 2011
اختیار باشـگاه را در دسـت گرفت .تیم مائوریسـیو
پوچتینـو برابـر چهـار تیـم نخسـت جـدول تنها یک
امتیـاز کسـب کرده اسـت .دو بازی رفت و برگشـت
را مقابـل موناکـو واگـذار کـرد و در زمیـن لیـل
مسـاوی کرد .همچنیـن در پـارک دو پرنس مغلوب
لیـون شـد .ایـن بیثباتـی موجـب شـده اسـت بـر
خلاف معمـول ،چهـار تیـم بـرای کسـب قهرمانـی
لوشـامپیونا تلاش کننـد .در یـک دهـه اخیـر
همیشـه در ایـن لیـگ فرانسـه ،یک یـا دو تیم برای
فتح جام رقابت میکردند .شکسـت یکشـنبه شـب
پاریسـن ژرمـن برابـر موناکـو یک رکـورد منفی نیز
بـه ثبـت رسـاند .از زمـان نـارص الخلیفـی باشـگاه
فرانسـوی  6شکسـت را در یک فصـل تجربه نکرده
بـود .آخریـن بـاری کـه ایـن اتفـاق رخ داد به فصل
 2010-11بـر میگـردد PSG .در آن سـال چهـارم
شـد و نتوانسـت سـهمیه لیـگ قهرمانـان اروپـا را
کسـب کنـد .این آمـار یـک بیثباتی نگـران کننده
را نشـان میدهـد کـه ممکن اسـت منجر به دسـت
از دادن یـک جـام شـود.
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رئیس جمهور غنی :موج اخیر خشونت،

یک هجوم سیستماتیک علیه مردم افغانستان است

رئیـس جمهـور غنـی در در چهـل و ششـمین نشسـت شـورای حقـوق برش سـازمان
ملـل متحـد گفـت کـه موجهای اخیر خشـونت ،یک هجـوم سیسماتیک علیه مردم
اسـت.
افغانسـتان
رئیـس جمهـور غنـی کـه دوشـنبه  4حـوت در ایـن نشسـت ویدیویـی اشتراک کـرده بـود گفت که
موجهـای اخیـر خشـونتها علیـه نهادهـای مدنـی ،فعـاالن حقـوق بشر ،خربنـگاران و کارمنـدان
رسـانهها ،سـارنواالن ،سـازمانهای خدمـات ملکـی و امنیتـی تا دهقانـان و تاجران ،نشـانههایی از
یـک هجـوم سیسـتامتیک علیه مردم افغانسـتان اسـت.

رئیـس جمهـور غنی در این نشسـت خشـونت علیه مردم افغانسـتان
را محکـوم کـرده ،علاوه کـرد که در یـک فرآیند همسـو در چارچوبی
از مشـارکت بیناملللـی و منطقـهای ،مـردم و دولـت افغانسـتان
تالشهـای صلحآمیـز خـود را ادامـه میدهنـد.
وی اضافـه کـرد کـه دولـت و مـردم افغانسـتان صلحسـازی ،
مارکتسـازی و دولتسـازی را بـه عنـوان رسنوشـت مشترک یـک
ملـت واحـد تقویـت میکننـد.
او در ایـن نشسـت علاوه کـرد کـه مـردم و دولـت افغانسـتان تعهـد،
اعتقـاد راسـخ و شـهامت الزم را دارنـد تـا ارزش رشایط پیـش آمده را
درک کننـد و نسـبت بـه آن احسـاس مسـئولیت کنند.
ارشف غنـی علاوه کـرده اسـت کـه دشـوار خواهـد بـود؛ ولـی او
میخواهـد کـه افغانسـتان را از یک میـدان جنگ بـدون محدودیت
بـه زمینـهای آسـیایی بـرای یـک همکاریهـای بیناملللـی تبدیـل
کند .
ایـن درحالیسـت کـه طـی ماههـای اخیـر حملات انفجـاری،
ترورهـای هدفمنـد فعـاال حقـوق بشر ،خربنـگاران ،فعـاالن حقـوق
زن ،سـارنواالن ،کارمنـدان دولتـی و افسران نیروهـای امنیتـی
افغانسـتان بـه طـور بیسـابقه افزایـش یافتـه اسـت.
شـهرکابل شـام روز گذشـته شـاهد حملـه انفجـاری بـود کـه در آن
چهـار غیـر نظامی به شـمول یـک کودک هفت سـاله خیابانـی و دو
نوجوان خیابانی(اسـپندی) کشـته شـدند.
در آن حملـه سـه تـن دیگـر بـه شـمول یـک زن و یـک کـودک نیـز بـه شـدت جراحـت برداشـتند.
کلیپی ویدیویی که در شـبکههای مجازی دسـت به دسـت میشـود ،دو کودکی در آن نشـان داده
میشـوند کـه در میـان گـرد و دود ناشـی از یـک انفجـار قدرمتنـد در کنـار زنـی کـه در روی جـاده
افتـاده اسـت ،چیـغ میزننـد و میگوینـد کـه مـادر برخیز.
«مـادر برخیـز» ایـن کـودکان در شـبکههای مجـازی به هشـتگی میان کاربـران شـبکههای مجازی
بـرای دادخواهی مبدل شـده اسـت.
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بلند ماندن بهای مواد خوراکی
دو روز پس از باز شدن بندرهای تجارتی
دو روز پـس از بـاز شـدن بندرهـای مهـم شمالی افغانسـتان و پایـان اعتصـاب راننـدگان ،بهـای مـواد خوراکی و
سـوخت در پایتخـت ایـن کشـور همچنـان باال اسـت.
افزایش بهای مواد اولیه در کابل و شامری از شهرهای دیگر ،صدای اعرتاض شهروندان را بلند کرده است.
برخی از باشندگان کابل میگویند بیکاری ،فقر و افزایش بهای مواد اولیه زندگی را دشوار کرده است.
ظفـر مومنـد خواسـتار مداخلـه حکومت اسـت« :چنـد روز پیش یک کیلو گاز بـه  ۴۵افغانی بود ،امـا حاال به ۱۳۰
افغانـی رسـیده .همینگونـه ،آرد ،برنـج ،روغـن و تاجـران هـم از این فرصـت اسـتفاده میکنند و قیمتهـا را بلند
میبرنـد کـه ایـن احتـکار اسـت و یک گنـاه بزرگ اسـت .حکومت باید جلـو اینهـا را بگیرد».
زینب باشنده دیگر کابل از حکومت میخواهد جلو گرانفروشی را بگیرد.
زینـب میگویـد« :بسـیار نـرخ مـواد غذایـی بـاال رفته .کسـانی کـه زیر خط فقـر زندگی میکننـد ،پول یـک نان را
ندارنـد ،درحالیکـه قیمـت گاز و مـواد اولیـه خوراکی بـه حد آخرش بـاال رفته».
ایـن در حالـی اسـت کـه اتـاق تجـارت و رسمایهگـذاری میگویـد بـا پـا در میانی اتـاق تجـارت و رسمایهگـذاری و
اتـاق صنعـتکاران افغانسـتان ،از دو روز بدیـن سـو راههـای بندرهـای حیرتـان ،آقینـه و شـیرخان بـر روی رفـت و
آمـد موترهـای باربـری بـاز شـده اسـت .وزارت صنعت و تجـارت میگوید هیئتـی از وزارت داخله ،شـورای امنیت و
شـاروالی کابـل موظـف شـده تـا جلو کسـانیرا کـه اقدام به گرانفروشـی مـواد اولیـه غذایی و سـوختی کردهاند،
بگیرنـد .فـواد احمـدی سـخنگوی وزارت صنعـت و تجـارت گفـت« :تیمـی تشـکیل شـده در بازارهـا میرونـد تـا
جلـو احتـکار را بگیرنـد .در چنـد روز گذشـته تیمهـا در چنـد والیـت کار میکننـد و بـرای برخـی دکاندارانـی کـه
گرانفروشـی میکردنـد ،اخطاریـه دادنـد و دکانهـای برخـی دیگـر را هـم بسـته کردند».
گرانفروشی مواد اولیه غذایی و سوختی در کشور تازگی ندارد.
بـا وجـود قانـون حفاظـت از حقوق مسـتهلکین در کنـار قانون منع احتکار ،امـا نظارت پایین حکومـت از بازار آزاد
همواره سـبب افزایش بهای کاالها در بازارهای کشـور شـده اسـت.

لوی سارنوالی :رئیس تهیه و تدارکات وزارت معارف و رئیس شرکت وارثسیر ،بازداشت شدند
لـوی سـارنوالی کشـور اعلام کـرد اسـت کـه
رئیـس تهیـه و تـدارکات وزارت معـارف و رئیـس
رشکـت وارثسـیر ،توسـط لوی سـارنوالی بازداشـت شـده اند.

لـوی سـارنوالی دوشـنبه  4حـوت بـا نتشـار اعالمیـۀ خبری
میگویـد کـه ایـن دو تـن بـه اتهـام فسـاداداری ،پـس از یـک
سلسـله تحقیقـات ازسـوی سـارنوالی اختصاصـی مرکـز عدلی
و قضـای مبـارزه بـا جرایم سـنگین
فسـاد اداری روز یکشـنبه سـوم
حـوت  ۱۳۹۹تحـت توقیـف قـرار
گرفتنـد و دوسیهشـان تحـت
بررسـی قـرار دارد.
در اعالمیـه آمـده اسـت «:رئیـس
تهیـه و تـدارکات وزارت معـارف
در تبانـی و سـازش بـا رشکـت
وارثسـیر ،یـک پایـه جرناتـور
مسـتعمل را کـه بهگونـۀ قاچـاق
وارد کشـور شـده بـود ،بـه ارزش
 ۱۲میلیـون افغانی[بـرای وزارت

معـارف] خریـداری کـرد ه بودنـد .لـوی سـارنوالی این اقـدام را
وارد کـردن خسـارت بـه دولـت توصیـف کـرده اسـت.
در اعالمیـه اضافـه شـده اسـت کـه لـوی سـارنوالی دولـت
جمهـوری اسلامی افغانسـتان ،در مبـارزه بـا فسـاد اداری
متعهـد اسـت .اعالمیـه علاوه میکنـد کـه ایـن اداره متـام
قضایـا را بیطرفانـه و مسـتقالنه ،بـا اسـتناد بـر مـدارک و
شـواهد و بربنیـاد قوانیـن نافـذ کشـور مـورد تحقیـق و بررسـی
قـرار میدهـد.
لـوی سـارنوالی میگویـد کـه عاملان قضایـای فسـاد اداری
از سـوی لـوی سـارنوالی مـورد پیگـرد قانونـی قـرار گرفتـه و
یافتههـا و نتایـج تحقیقـات ،در چارچـوب قوانیـن با رسـانهها و
مـردم رشیـک مـی شـود.
در اعالمیه منشتر شـده از سوی لوی سـارنوالی از افشا هویت
فـردی افـراد بازداشـت شـده و نشر عکـس افـراد متهـم خـود
داری شـده است.

وزیر سرحدات :مولوی مجیبالرحمان انصاری باید تحت تعقیب عدلی قرار گیرد
محـب اللـه صمیـم ،وزیر امور رسحـدات و قبایل از دادسـتانی
کل کشـور میخواهـد کـه مولـوی مجیبالرحمان انصـاری،
خطیـب مسـجد گازرگاه هـرات را تحـت تعقیـب عدلـی قـرار
دهد.
آقای صمیم که دیروز دوشـنبه ( 4حوت) در برنامه حسـابدهی
دولـت بـه ملـت در کابـل صحبـت میکـرد ،اظهـارات اخیـر
مولـوی انصـاری را کـه کار کـردن در نظـام افغانسـتان را گنـاه
کبیره دانسـته اسـت ،سوءاسـتفاده از آزادی بیان و تالش برای
برهـم زدن امنیـت کشـور عنـوان کرد.
او بـا تأکیـد برآنکه بـه عنوان یک مامـور دولت ،بـه کارکردن در
ایـن نظـام افتخـار میکند ،افزود که شـخصا به لوی سـارنوالی
جمهـوری اسلامی افغانسـتان عریضـه داده اسـت تـا آقـای
انصـاری تحـت تعقیـب عدلـی قرار داده شـود.
وی بیان داشـت کـه اظهارات مولوی انصـاری میتواند زندگی
ماموریـن نظـام را بـا خطـر روبـه رو سـازد و راه را بـرای تجاوز به
حقـوق بشری و اسلامی مردم نیز همـوار کند.

وزیـر امور رسحـدات و قبایل ،مولوی مجیـب الرحامن انصاری
را یـک ملای افراطـی بـا سـابقه افراطـی گری دانسـت و گفت
شـواهد نشـان میدهـد کـه آن صحبتهـا از خـود انصـاری نه
بلکـه از جاهـای دیگـر بـه وی دیکته شـده اسـت و او ماموریت
یافتـه اسـت که امنیت کشـور را بـا تعبیرهای افراطـی و بیانات
نادرسـت از دین ،لطمـه بزند.
آقـای صمیـم ،اظهـارات مولـوی انصـاری را دشـمنی بـا نظـام،
مـردم ،معـارف و بـه ویژه دشـمنی با نیروهای امنیتـی و دفاعی
کشـور دانسـت و گفـت کـه ایـن نیروهـا همـه روزه بـه هـدف
دفـاع و حفاظـت از جـان ،مـال و نامـوس مردم افغانسـتان ،در
سـنگرها قربانـی میدهنـد.
مولـوی محمـد اسماعیل روحانـی ،نیـز در ایـن کنفرانـس
خبری ،اظهـارات مولـوی مجیـب الرحمان انصـاری در مـورد
مـردم و نظـام افغانسـتان را ،اظهـارات بیجا و فتـوای جاهالنه
دانسـت و افـزود کـه آن اظهـارات هیـچ اصـل و مجـوز رشعـی
ندارد.

او ترصیـح کـرد کـه افغانسـتان دارای نظـام ،حاکمیـت ملـی و
نیروهـای امنیتی اسـت که این نیروها از متـام ملت منایندگی
میکننـد و در خدمـت نظـام و مـردم قـرار دارند.
روحانـی ،افـزود کـه وظیفـه نیروهـای امنیتـی و مکلفیـت آنان
روشـن اسـت و آن دفاع از ارزش های دینی ،حفاظت از حریم
افغانسـتان ،هویـت و حقـوق مردم میباشـد.
او تأکیـد کـرد ،راهـی را کـه مولـوی انصـاری در پیـش گرفتـه
اسـت ،راه دشـمنان مـردم افغانسـتان و اسـتخبارات مغـرض
بیگانـه اسـت.
گفتنـی اسـت کـه مولـوی انصـاری کـه از نفـوذ گسترده در
هـرات برخـوردار اسـت ،روز جمعـه گذشـته در منـاز جمعـه در
هـرات گفت کـه حامیت از نظام کنونی افغانسـتان گناه کبیره
اسـت و عضویـت جوانـان در صفوف نیروهـای امنیتی نیز گناه
اسـت .ایـن اظهارات مولـوی انصـاری با واکنشهای گسترده
مقامهـای دولـت افغانسـتان ،عاملـان دیـن ،فعـاالن مدنـی و
مـردم افغانسـتان روبرو شـده اسـت.

رئيس جمهور :مشکل صرافان به گونه بنيادى حل شود
محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور مـی گویـد کـه مسـئولین د افغانسـتان بانـک و اتحادیـۀ رصافـان،
پیشـنهادات مشـخص شـان را بخاطـر بیـرون رفـت مشـکالت شـان ،ارایـه کنند؛ تـا این مشـکل در تفاهـم به گونۀ
بنیـادی حل شـود.
رصافـان متـام مارکیتهـای حوالـه و تبادلـه اسـعار در کشـور ،بـه تاريخ  ١٨دلـو در اعتراض به اقـدام اخیر بانک
مرکـزی ،درب دکانهـای خود را بسـته منـوده و اعتصـاب کاری کردند.
رصافان ،از بانک مرکزى خواستار متديد جوازهاى انفرادى و توزيع جوازهاى رشکتى اختيارى شده بودند.
در خربنامـه منتشر شـدۀ ارگ ریاسـت جمهـوری ،آمـده اسـت کـه محمـد ارشف غنی رئیس جمهور کشـور ،شـام
دیـروز بـا رئیـس و اعضـای شـورای رستـارسی رصافـان افغانسـتان دیـدار کـرد و مشـکالت و خواسـت هـای آنان را
اسـتامع منود.
در خربنامـه آمـده اسـت کـه در ایـن دیـدار ،رصافان مشـکالت شـان را در مـورد انتقال پـول به خارج کشـور مطرح
کردنـد و گفتنـد کـه رصافـان بـه خاطـر مشـکالت امنیتـی ،کمبـود امکانـات از قبیـل بـرق و عـدم دسرتسـی بـه
انرتنـت ،منـی تواننـد جوازهـای انفـرادی شـان را بـه جوازهـای رشکتـی تبدیـل کنند.
اجمـل احمـدی رسپرسـت دافغانسـتان بانـک ،در ایـن نشسـت گفـت کـه اصـوال قانـون مبـارزه بـا پـول شـویی و
متویـل تروریـزم ،بایـد تطبیـق گـردد و تاکیـد کـرد کـه باید رصافـان ،جواز رشکتـی شـان را بگیرند و آماده هسـتند
کـه در ایـن خصـوص ،سـهولت هـای زیـادی را فراهـم منایند.
بـه گفتـه او ،اگـر جوازهـای انفـرادی متدیـد گـردد ،نگرانی وجـود دارد که مشـکل ادامه یابـد و به صـورت بنیادی
حل نشـود.
رئیـس جمهـور غنـی پـس از اسـتامع صحبـت هـای آنـان در ایـن نشسـت گفـت کـه لـوی څارنوالـی بـه زودتریـن
فرصـت ممکـن ،مشـکل رصافـان را در قسـمت انتقـال پـول حل منـوده و باید در یک هفتـه به یک نتیجه برسـند.
رئیـس جمهـور افـزود« :کـه مـا بایـد هـدف مشترک داشـته باشـیم و در همـکاری و تفاهـم ،مشـکالت را بـه گونـۀ
بنیـادی حـل کنیـم ».وی از مسـئولین دافغانسـتان بانـک و اتحادیـه رصافان خواسـت تان پیشـنهادات مشـخص
شـان را بخاطـر بیـرون رفـت از ایـن مشـکل ،ارائـه منایند.
در اخیـر ایـن دیـدار ،میرافغـان صافـی رئیـس شـورای رستـارسی رصافـان افغانسـتان گفـت کـه از فـردا (چهـارم
حـوت) ،اعتصـاب رصافـان پایـان مـی یابـد و مارکیـت هـای رصافـی در متـام افغانسـتان بـاز خواهنـد شـد.

