 1ثانیه هم در مورد
آینده بیل بحث نکرده ایم
واکنش مورینیو به شایعات
صفحه  7بازگشت بیل به رئال

اداره اطالعات انرژی امریکا:
درآمد نفتی ایران
در  ۹ماه  ۲۰۲۰بـه
 ۱۱میلیارد دالر رسید صفحه 6
ETILAATROZ.COM
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خطیب و نمازگزاران مسجدی در قندوز
بر یک رادیوی محلی حمله کردند
اطالعات روز :منابع امنیتی در والیت قندوز تأیید
میکنند که شماری از نمازگزاران و...
صفحه 2

شورای امنیت ملی برای بررسی
کشتهشدن یک عضو شورای والیتی غور
هیأت اعزام میکند
صفحه 2

فراموشی روستا در نظام دولتشهری
صفحه 3

مخالفچالنی خوب
ِ
صفحه 4

یک غیرنظامی و  ۱۱نظامی
در حملهی طالبان در قندوز کشته شدند

بایدن چگونه میتواند به برقراری
صلح پایدار در افغانستان کمک کند؟
صفحه 2

شناسایی  ۱۰۴مریض
جدید کووید ۱۹و فوت هشت نفر
در شبانهروز گذشته

انفجار موتربمب
در غزنی یک کشته
و هفت زخمی
بر جای گذاشت

اطالعات روز :وزارت صحت عامهی کشور میگوید
که در بیستوچهار ساعت گذشته  ۱۶۶۸نمونهی
مشکوک به ویروس کرونا را...

صفحه 2

صفحه 2

نا کارآمدی سیستمهای
آموزیش افغانستان در تولید
محتوای صلحآمزی

چندین دهه که است که شعار میدهیم به صلح نیاز
داریم و صلح ضرورت جامعه است .با توجه به این
شو
اصل مهم ،انتظار میرود که سیستمهای آموز 
پرورش و نظام آموزش عالی افغانستان ،پیوسته این
ادعا را حمایت کنند .یعنی محتوا تولید کنند و افراد
جامعه را برای رسیدن به صلح آماده کنند .پرسش
اساسی این نوشته این است که چقدر نظامهای
آموزشی ما در راستای صلحسازی عمل کردهاند؟ آیا
آنها در طول دو دهه گذشته توانستهاند ،محتواهای
صلحآمیز ،مطابق با نیاز جامعه تولید کنند؟
سازمان ملل متحد بهعنوان روشی پیشگیرانه ،دهه
 2000تا  2010را دهه بینالمللی فرهنگ صلح و
عدم خشونت نامگذاری کرد .در همین راستا یونسکو،
ارزش ترویج فرهنگ صلح را چنین معرفی میکند
«آموزش فرهنگ صلح منجر به پرورش و...
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شورش در زندان
فاریاب یک کشته
و پنج زخمی
بر جای گذاشت
صفحه 2

مرز ایران؛ تجاوز جنیس بزرگتر ین خطری که
()4
زنان و كودكان پناهجو را تهدید میکند

این قسمت روایت بزرگترین خطری است که زنان
پناهجو و فرزندان آنها را تهدید میکند :آزار و اذیت
جنسی .تجاوز جنسی دو مأمور امنیتی مرکز بازگشت
مهاجران در شهر وان بر یک زن ایرانی ،که تالش شده بود
پس از تجاوز آن زن را در فهرست افراد فرستادهشده نشان

حکومت موقت؛

کارشناسان چه میگویند؟

دور دوم مذاکرات صلح بیناالفغانی با بحث روی اجندای
گفتوگوها پس از یک وقفه  20روزه ،در دوحه آغاز شد.
این دور دور در حالی آغاز میشود که در کابل بحث
پیرامون صلح چندگانه است؛ شورای عالی مصالحه در
نشستهایشان روی تهیه رهنمود | صفحه 5

داده شود ،درحالیکه او را در همان مکان تنها نگهداشته
بودند.
اگرچه عبور از مرز ایران بهدلیل شیوع ویروس کرونا
کاهش چشمگیر یافته است ،اما پناهجویان در شهر و
ولسواليهاي وان از دریافت خدمات | صفحه 4

صفحه 8

خالقان «آموزگاران خیایل»
محا کمه شوند

کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی
افغانستان به تازگی اعالم کرده است که  12هزار
کارمند خیالی را در ادارات ملکی دولت افغانستان
شناسایی کرده است .سید حشمتاهلل هاشمی،
سرپرست این کمیسیون به بیبیسی فارسی
گفته است که از میان این  12هزار کارمند خیالی،
حدود  9هزار کارمند که بیشتر شامل «آموزگاران
جعلی» میشوند ،در وزارت معارف شناسایی
شدهاند .او گفته که پس از بیومتریک کارمندان
دولت مشخص شد که این کارمندان خیالی از
سالها به این طرف هیچ وظیفهای اجرا نکرده اما
در عمل از دولت معاش دریافت کردهاند.
سرپرست کمیسیون اصالحات اداری و خدمات
ملکی همچنان گفته است که برخی از این
افراد به گونهای خودسر جای دیگر به خدمت
گرفته شده بودند و شماری دیگر از کارمندان
و آموزگاران در والیتهای ناامن صرفا حاضری
را امضا و «معاش مفت» دریافت کردهاند .وی
افزوده است که مواردی هم شناسایی شده
است که یک نفر در یکی از والیتها بهحیث
آموزگار استخدام شده است و همزمان در یکی
از وزارتها در پایتخت کشور نیز پستی را اشغال
کرده و از دو منبع معاش دریافت کرده است...
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کارمندان خیالی در دولت افغانستان در
سالهای اخیر همواره بحثبرانگیز بوده است.
آموزگار خیالی ،مکتب خیالی و سرباز خیالی
در ادارات ملکی و نظامی افغانستان برای
حکومت یک چالش بوده است .اما بیشترین
ارقام کارمندان خیالی براساس گزارشهای
رسمی و گفتههای مقامهای حکومتی ،در
ساختار وزارت معارف افغانستان بوده است.
در سال  1394اسداهلل حنیف بلخی ،وزیر
پیشین معارف افغانستان در سخنانی در
مجلس نمایندگان کشور تأیید کرد که
مسئوالن پیشین این وزارت در زمان حکومت
رییسجمهور کرزی مکاتب و آموزگاران خیالی
را ایجاد کرده و شمار مکاتب و آموزگاران را
جعل کردهاند .یک سال پیش از آن سیگار یا
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان
نیز از احتمال حیفومیل شدن  750میلیون
دالر از کمکهای ایاالت متحده امریکا برای
افغانستان ابراز نگرانی کرده بود .سیگار
همچنان از موجودیت آموزگاران و مکاتب
خیالی در کشور هشدار داده بود.
موجودیت آموزگاران و مکاتب خیالی در
وزارت معارف افغانستان بیشتر به زمان وزارت
فاروق وردک برمیگردد .اسداهلل حنیف در
مجلس نمایندگان گفته بود که در برخی از
مناطق ناامن کشور هیچ مکتبی وجود ندارد
اما امکانات ،امتیازات و معاش آموزگاران بهنام
آن گرفته میشود .برخالف او ،آقای وردک در
آن زمان گفته بود که وزارت معارف سیستم
منظم دارد و  260هزار نفر در این وزارت
کار میکنند که همه ثبت و راجسترشدهی
سیستم کمپیوتریاند .او گفته بود« :من تمام
کره زمین را چلنج میدهم ،وزیر صاحب فعلی
را ،سیگار را ،امریکاییان را ،جامعه جهانی را
که یک معلم را پیدا بکنند که بهنامش معاش
توزیع شده و به معلم نرسیده».
افغانسـتان یکی از پنج کشـور در منطقه است
کـه بیشـترین جمعیت بیسـواد و کمسـواد را
دارد .سـال گذشـته میرویـس بلخـی ،وزیـر
پیشـین معـارف افغانسـتان گفتـه بـود که ده
میلیـون نفـر در کشـور بیسـوادند .یک سـال
پیـش از آن او گفتـه بـود کـه  3.7میلیـون
کـودک افغـان نیـز از دسترسـی بـه آمـوزش
محرومانـد .در همیـن سـال مقامهـای وزارت
معـارف گفتـه بودنـد کـه بیـش از  60درصـد
مـردم افغانسـتان کـه بـاالی  15سـال سـن
دارنـد ،بیسـوادند .براسـاس آمـار یونسـکو،
در حـال حاضـر نـرخ سـواد در افغانسـتان
بـاالی  43درصـد اسـت .از طرفـی آمـار
سـالنامه احصائیـوی  1398نشـان میدهـد
کـه تعـداد مجموعـی مکاتـب در افغانسـتان
 16هـزار و  429بـاب بـوده اسـت .در ایـن
سـال در ایـن مکاتـب  9میلیـون و  588هزار
و  588دانشآمـوز مصـروف فراگرفتـن دانـش
بودهانـد و  211هـزار و  454آمـوزگار بـه این
دانشآمـوزان آمـوزش میدادنـد.
مسـئوالن همـواره گفتهانـد کـه بـرای محـو
بیسـوادی در افغانسـتان و بلندبـردن سـطح
سـواد در کشـور ،نیـاز بـه برنامههای اساسـی
و «حشـر عمومـی» اسـت .امـا در عمـل
نهادهـای مسـئول در افغانسـتان در امـر ارائه
خدمـات در بخش معارف کارنامهی درخشـان
نداشـتهاند .حـاال کـه کمیسـیون اصالحـات
اداری افغانسـتان موجودیـت  9هـزار آمـوزگار
خیالـی را در وزارت معـارف تثبیـت کـرده
اسـت ،بیشـتر میتـوان بـه ناکارگـی وزارت
معـارف و مسـئوالن آن پـی بـرد.
بـا توجـه بـه اهمیـت بـاالی معـارف در
افغانسـتان و نقـش حکومـت در باالبـردن
سـواد در جامعـه ،ایجـاد آمـوزگار خیالـی و
حیفومیـل بودجـه عامـه توسـط افـراد و
مسـئوالن وزارت معـارف بایـد بهگونهی جدی
بررسـی گردد .هرچند حکومت افغانسـتان در
امـر مبـارزه بـا فسـاد اداری کارنامـهی قابـل
دفـاع نـدارد امـا بـرای پیگـرد قـراردادن
کسـانی که بـا سرنوشـت فرزندان مـردم بازی
کـرده و از بودجـه وزارت معـارف حیفومیـل
کردهانـد ،بایسـتی بهصـورت جـدی و فـوری
اقـدام کنـد .مقامهای پیشـین و برحال وزارت
معـارف افغانسـتان بایـد در برابـر نهادهـای
عدلی و قضایی افغانسـتان و در برابر چشـمان
جامعـه در مـورد موجودیت آمـوزگاران خیالی
حسـاب پـس دهنـد .معـارف اسـاس و بنیـاد
ترقـی یـک جامعـه و ملـت اسـت و بـازی بـا
آن و حیفومیـل دارایـی عامـه نبایـد بـدون
بازخواسـت بمانـد.
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یک غرینظامی و  ۱۱نظامی در حملهی طالبان در قندوز کشته شدند
اطالعات روز :منابع محلی در والیت قندوز میگویند که در پی حملهی جنگجویان گروه
طالبان بر پاسگاه نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی امام صاحب این والیت ،دستکم
 ۱۲نفر کشته و  ۱۰نفر دیگر زخمی شدهاند.
عبداالحد توریال کاکر ،عضو شورای والیتی قندوز به روزنامه اطالعات روز گفت که این
حمله پنجشنبه شب ( ۲۵جدی) صورت گرفته است .به گفتهی او ،در میان کشتهشدگان
 ۱۱نظامی و یک غیرنظامی شاملند.
در همین حال ،انعامالدین رحمانی ،سخنگوی فرماندهی پولیس والیت قندوز گفت
که این حملهی طالبان حوالی ساعت  ۹:۰۰دو شب پیش بر پاسگاه امنیتی اروتهبز در

مربوطات ولسوالی امام صاحب اجرا شده است .به گفتهی او ،در این پاسگاه مشترک،
نیروهای ارتش ،پولیس و امنیت ملی مستقر بودند.
آقای رحمانی همچنان گفت که درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و نیروهای
امنیتی تا ساعت  ۲:۰۰بامداد دیروز ادامه داشته است .او افزود که در جریان این درگیری
به دو طرف تلفات وارد شده ،اما آمار آن هنوز مشخص نشده است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.
والیت قندوز در شمالشرق کشور موقعیت دارد .در بخشهایی از این والیت ناامن،
جنگجویان گروه طالبان حضور و فعالیت تروریستی دارند.

خطیب و نمازگزاران مسجدی در قندوز بر یک رادیوی محلی حمله کردند
اطالعات روز :منابع امنیتی در والیت قندوز
تأیید میکنند که شماری از نمازگزاران و
خطیب یک مسجد در این والیت بر ایستگاه
یک رادیوی محلی در مرکز این والیت حمله
کردهاند.
انعامالدین رحمانی ،سخنگوی فرماندهی
پولیس والیت قندوز به روزنامه اطالعات
روز گفت که این رویداد بعد از ظهر دیروز
(جمعه ۲۶ ،جدی) رخ داده است.
آقای رحمانی همچنان گفت که گزارشی در
این مورد به پولیس رسیده ،اما میزان دقیق

خسارات به این ایستگاه رادیویی هنوز روشن
نشده است .به گفتهی او ،حمله بر رادیو
زهره از سوی خطیب و نمازگزاران مسجد
فیروزکوهی صورت گرفته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز اعالم کرده
است که این رویداد دیروز در ناحیهی اول
شهر قندوز رخ داده است .این مرکز در تویتی
همچنان گفته است که حملهی نمازگزاران
بر دفتر «رادیو زهره» به تحریک خطیب این
مسجد صورت گرفته که در نتیجه به این
رادیو آسیب جدی رسیده است.

در همین حال ،تصاویری در رسانههای
اجتماعی از ایستگاه رادیویی زهره منتشر
شده ،نیز نشان میدهد که وسایل نشراتی
این رادیو بهگونهی کلی و قسمی تخریب
شده است.
از سوی هم ،آنچه که به نقل از محسن
احمدی ،مدیرمسئول رادیو زهره در
رسانههای اجتماعی مطرح شده ،خلط
شدن امواج رادیو با سیستم صدای مسجد
در جریان نماز باعث شده تا خطیب و
نمازگزاران مسجد فیروزکوهی بدون تحقیق

و بررسی ،بر این ایستگاه رادیویی حمله
کنند.
آقای احمدی همچنان گفته است که رادیو
زهره حوالی ساعت  ۱:۳۰دقیقهی بعد از
ظهر مورد حمله قرار گرفته است ،درحالی
که از ساعت  ۹:۰۰صبح الی  ۱:۰۰بعد از
ظهر نشرات این رادیو به دلیل نبود برق
متوقف بوده است.
او از حکومت محلی قندوز و نهادهای حامی
خبرنگاران خواسته است که این قضیه را
پیگیری کنند.

شناسایی  ۱۰۴مر یض جدید کووید ۱۹و فوت هشت نفر در شبانهروز گذشته
اطالعات روز :وزارت صحت عامهی کشور میگوید که در
بیستوچهار ساعت گذشته  ۱۶۶۸نمونهی مشکوک به ویروس
کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش  ۱۰۴نمونهی آن مثبت
تشخیص شده است.
ایـن تعـداد مـوارد مثبـت کرونـا در والیتهـای کابـل ،هـرات،
قندهـار ،بلـخ ،ننگرهـار ،قنـدوز ،نیمروز ،میـدانوردک ،بدخشـان،
بادغیـس ،هلمنـد ،لغمـان ،کنـر ،غـور ،فـراه و ارزگان بـه ثبـت
رسـیده اسـت.
با ثبت این رویدادها ،شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین
روز شیوع این ویروس تاکنون به  ۵۳هزار و  ۹۳۵نفر رسیده است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه ،در بیستوچهار ساعت گذشته هشت مورد مرگ

ناشی از کرونا در کشور به ثبت رسیده است.
این تعداد افراد در والیتهای کابل ،هرات ،قندهار ،نیمروز،
میدانوردک ،خوست و فاریاب به دلیل ابتال به کووید ۱۹جان
باختهاند.
شمار مجموعی فوتیهای ناشی از مریضی کووید ۱۹در افغانستان
تا دیروز به دوهزار و  ۳۳۶نفر افزایش یافته است.
همچنان ،در یک شبانهروز گذشته  ۳۲۹مریض کووید ۱۹در
والیتهای کابل ،هرات ،قندهار ،بلخ ،قندوز ،میدانوردک ،بدخشان ،خوست و زابل بهبود
یافتهاند.
به این ترتیب ،شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور به  ۴۵هزار و  ۴۳۴نفر افزایش
یافته است.

انفجار موتربمب در غزین یک کشته و هفت زخمی بر جای گذاشت
اطالعات روز :منابع محلی در والیت غزنی
میگویند که در پی انفجار یک عراده موتر
بمبگذاریشده در مسیر شاهراه کابل –
هرات ،یک غیرنظامی کشته شده و هفت
سرباز ارتش زخمی شدهاند.
واحداهلل جمعهزاده ،سخنگوی والی غزنی
میگوید که این رویداد حوالی ساعت ۳:۰۰
بامداد دیروز در منطقهی «نانو»ی این
والیت رخ داده است.
به گفتهی او ،یک عراده موتر هاموی
بمبگذاریشده که قصد حمله بر یک
پایگاه نیروهای امنیتی و دفاعی را داشت،
پیش از رسیدن به هدف از سوی نیروهای

امنیتی شناسایی و از بین برده شده است.
آقای جمعهزاده همچنان گفته است که در
نتیجهی انفجار این موتربمب ،رانندهی یک
عراده موتر باربری نوع «تیلر» جان باخته
است .او افزوده است که وضعیت صحی
زخمیان این رویداد خوب است.
او عالوه کرده است که پس از انفجار
موتربمب ،میان جنگجویان گروه طالبان و
نیروهای امنیتی درگیری نیز صورت گرفته
است که در نتیجهی مقاومت نیروهای
امنیتی و حمایت نیروهای هوایی ،حملهی
طالبان عقب زده شده است.
در همین حال ،وزارت دفاع ملی در

اعالمیهای گفته است که در نتیجهی
حمالت هوایی بر جنگجویان گروه طالبان
در این منطقه ،دستکم هشت جنگجوی
این گروه کشته و یک جنگجوی دیگر
زخمی شده است.
از سوی هم ،سخنگوی والی غزنی گفته
است که طالبان دو شب پیش در پنج
استقامت بر نیروهای امنیتی و دفاعی در
مرکز و ولسوالیهای این والیت حمالت
گستردهای انجام دادند ،اما با مقاومت
نیروهای امنیتی عقب زده شده است.
آقای جمعهزاده افزوده است که این حمالت
بر مأموریت سمت چهارم حوزهی دوم

امنیتی شهر غزنی ،دره قیاق ولسوالی جغتو،
مربوطات ولسوالیهای دهیک و قرهباغ و
مسیر شاهراه کابل – هرات اجرا شده است.
به گفتهی او ،در این حمالت به نیروهای
امنیتی و دفاعی آسیبی نرسیده است ،اما
 ۱۱جنگجوی گروه طالبان در پی حمالت
هوایی کشته شدهاند.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی
نگفته است.
والیت غزنی در جنوب افغانستان موقعیت
دارد .در بخشهایی از این والیت ناامن،
جنگجویان گروه طالبان حضور و فعالیت
تروریستی دارند.

شورش در زندان فار یاب یک کشته و پنج زخمی بر جای گذاشت
اطالعات روز :پولیس فاریاب میگوید که در نتیجهی شورش زندانیان در داخل زندان این
والیت ،یک زندانی کشته و پنج زندانی دیگر زخمی شدهاند.
عبدالکریـم یـورش ،سـخنگوی فرماندهـی پولیـس فاریـاب میگویـد کـه ایـن شـورش
حوالـی سـاعت  ۵:۰۰بعـد از ظهـر روز پنجشـنبه ( ۲۵جـدی) رخ داده اسـت .بـه گفتهی
او ،تنـش لفظـی شـماری از زندانیان بـا یک زندانی دیگر باعث شـورش در زنـدان فاریاب
شـده است.

آقای یورش همچنان میگوید که پولیس با اطالع از این قضیه ،بهگونهی عاجل اقدام کرده
و زندانیان را در بالکهای مربوطهیشان جابجا کرده است.
سخنگوی پولیس فاریاب عالوه کرده است که قضیه با حضور دادستان مؤظف و بخشهای
کشفی زیر بررسی قرار دارد .طبق معلومات او ،بیش از  ۴۰۰نفر در زندان فاریاب زندانی
هستند.
والیت فاریاب در شمال افغانستان موقعیت دارد.

شورای امنیت ملی برای برریس کشتهشدن یک عضو شورای والییت غور هیأت اعزام میکند
اطالعات روز :دفتر شورای امنیت ملی کشور
میگوید که یک هیأت بهخاطر بررسی
همهجانبه و روشن شدن ابعاد رویداد
کشتهشدن عزتاهلل بیک ،عضو شورای
والیتی غور و یک نیروی امنیت ملی ،به
شهر فیروزکوه اعزام میشود.
در اعالمیهی دفتر شورای امنیت ملی
آمده است که این هیأت براساس حکم
رییسجمهور اشرف غنی تعیین شده
و ریاست آن را محمدحمید طهماسی،
سرمفتش نظامی این دفتر در امور
سرقوماندانی اعلی قوای مسلح بر عهده دارد.
دفتر شورای امنیت ملی از ساکنان غور

خواسته است که خونسردیشان را حفظ
کرده و در بررسی این قضیه با هیأت اعزامی
از کابل ،همکاری کنند.
عزتاهلل بیک ،عضو شورای والیتی غور
روز پنجشنبه ( ۲۵جدی) در درگیری با
نیروهای امنیت ملی در شهر فیروزکوه،
مرکز این والیت کشته شد.
ریاسـت عمومی امنیت ملـی در خبرنامهای
گفتـه بـود کـه او در درگیـری بـا نیروهای
قطعـه ویـژهی امنیـت ملـی پـس از آن
کشـته شـده کـه بهجـای «تسلیمشـدن»،
اقـدام بـه تیرانـدازی بـر ایـن نیروهـا کرده
ا ست .

امنیت ملی گفته است که عزتاهلل بیک در
قضایای مختلف تروریستی از جمله ترورهای
زنجیرهای و هدفمند ،تجهیز و تمویل گروه
طالبان ،انتقال سالحهای پیشرفتهی نوع
«بزبزک» به طالبان و آموزش ماینهای
مقناطیسی دخیل بوده است.
طبق خبرنامهی امنیت ملی ،این عضو
شورای والیتی غور به همکاری با گروه
طالبان و تمویل و تجهیز این گروه برای از
بین بردن مخالفان داخلی خود متهم بوده
است.
در خبرنامه آمده است« :این عضو شورای
والیتی به دلیل اختالفات ذاتالبینی،

دستور ترور وکیل عبدالرحمان عطشان
معاون شورای والیتی غور ،وکیل رضازاده
عضو شورای والیتی غور و بسماهلل ایماق
خبرنگار صدای غور را داده بود .این
ترورهای توسط حلقهی اطرافیان نامبرده و
گروه تروریستی طالبان انجام شد».
در همین حال ،ذبیحاهلل مجاهد ،از
سخنگویان گروه طالبان در صحبت با
روزنامه اطالعات روز ،ادعای ارتباط عزتاهلل
بیک با این گروه را رد کرده و میگوید که
امنیت ملی میخواهد جنگی را که با عضو
شورای والیتی داشت ،به بهانههای مختلف
توجیه کند.

www.etilaatroz.com
چندین دهه که است که شعار میدهیم به
صلح نیاز داریم و صلح ضرورت جامعه است.
با توجه به این اصل مهم ،انتظار میرود
که سیستمهای آموزش و پرورش و نظام
آموزش عالی افغانستان ،پیوسته این ادعا
را حمایت کنند .یعنی محتوا تولید کنند و
افراد جامعه را برای رسیدن به صلح آماده
کنند .پرسش اساسی این نوشته این است
که چقدر نظامهای آموزشی ما در راستای
صلحسازی عمل کردهاند؟ آیا آنها در طول دو
دهه گذشته توانستهاند ،محتواهای صلحآمیز،
مطابق با نیاز جامعه تولید کنند؟
سازمان ملل متحد بهعنوان روشی پیشگیرانه،
دهه  2000تا  2010را دهه بینالمللی فرهنگ
صلح و عدم خشونت نامگذاری کرد .در همین
راستا یونسکو ،ارزش ترویج فرهنگ صلح را
چنین معرفی میکند «آموزش فرهنگ صلح
منجر به پرورش و ترویج اعتقادات و اقداماتی
خواهد شد که مردم هر کشور باید متناسب
با ساختارهای خاص فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی خود به آن عمل کنند .عامل
اصلی تحکیم این فرهنگ در جامعه تبدیل
رقابتهای خشونتآمیز به همکاریهای
مبتنی بر ارزشها و اهداف مشترک است».
با وجود آنکه در طول تقریبا دو دهه گذشته
نظام آموزشی ما یکی از نهادهایی بوده که
بیشترین بودجه را داشته ،اما در عین زمان
یک از آلودهترین و فاسدترین نهادهای ما نیز
بوده است .افشای صدها مکتب خیالی در زمان
وزارت آقای فاروق وردک و فساد گسترده در
این نهاد ،نشاندهنده وضعیت اسفبار مدیریت
بنیادیترین نظام ما در عرصه آموزش است.
سرنوشت فاروق وردک و مکاتب خیالیاش
هیچگاه مشخص نشد .این در حالی است که
به باور یونیسف« ،حدود  ۳.۷میلیون کودک
فاقد دسترسی به آموزش هستند که ۶۰
درصد آنها را دختران تشکیل میدهند.».
در بخش تحصیالت عالی نیز وضعیت بهتری
وجود ندارد .واقعیت این است که وضعیت
تولید محتوا و بروندادهای دانشگاهها در
افغانستان فاجعهبار است .کیفیت پایین
مواد و محتواهای درسی ،بهروز نبودن و
ناکارآمدی محتواهای تولیدشده ،متدهای
تدریس فرسوده ،چپترمحوری ،فضاهای
آموزشی نامناسب و فاقد استندرد و در
نهایت فساد در نظامهای آموزش و پرورش
و آموزش عالی موجب شده که در طول دو
دهه گذشته ،افغانستان تنها بهلحاظ کمیت در
عرص ه آموزشی رشد کند .بزرگترین مشکل
این است که محتواهای تولیدشده با واقعیات
جامعه در عرصههای مختلف اجتماعی و
اقتصادی همخوانی و مطابقت ندارد .به این
معنی که سیستمهای آموزشی ما هر کدام
مسیر خودشان را میروند.
سیستم آموزش عالی افغانستان در طول

هرازگاهی ،روستانشینان در والیتهای
مختلف کشور ،به رسم اعتراض نسبت به
عملکرد حکومت به مرکز والیات میآیند
و ندای دادخواهی خود را بر در مقامهای
محلی سر میدهند .نارضایتی گاه و بیگاه
روستانشینان از موضوعات مختلف بهویژه
ناامنی و کشتهشدن در حمالت نظامی داخلی
و خارجی سالهاست یکی از اصلیترین
دغدغههای این قشر است .یکی از موضوعات
مهمی که استراتیژیستهای سیاسی-امنیتی
حکومت و کنشگران سیاسی-اجتماعی طبقه
شهری تا بهحال به آن کمتر توجه داشتهاند،
ت و پیامدهای
نارضایتی روستانشینان از حکوم 
ناگوار آن است .نگارنده به این باور است از
آنجایی که اکثر رسانهها نیز به دالیل مختلف
بازتابدهنده دغدغههای طبقه شهری بودهاند،
مسأله روستاییان همواره به حاشیه رفته
است و دادخواهیشان ثمربخش نبوده است.
سادهانگاری نارضایتی روستاییان از عملکرد
حکومت و عدم توجه به نازکی این مسأله
در درازمدت به ضرر حکومت و طبقه شهری
تمام خواهد شد .تاریخنویسان و تحلیلگران
بسیاری تا بهحال خاطررنجی روستاییان
از حکومت را یکی از دالیل اصلی فروپاشی
حکومتهای مرکزی و ضربهدیدن طبقه حاکم
دانستهاند .افغانستانشناس مشهور الیویه روا،
یکی از کسانی است که همواره بر شکاف
بین شهر و روستا تأکید کرده است و جنگ
افغانستان را جنگ کشاورزان خردهپا خوانده
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انکارآمدی سیسمتهای آموزیش افغانستان
در تولید محتوای صلحآمیز
حسینعلی کریمی

دو دهه گذشته که فرصت نفسکشیدن و
قدبرافراشتن پیدا کرد در زمینه صلحسازی در
جامعه توجه چندانی نشان نداده است .استادان
و دانشکده شرعیات ما با محتوای ثقافت
اسالمی بیش از آنکه مدارا ،همدیگرپذیری و
صلح را آموزش دهند ،افراطگرایی و خشونت
را محور آموزش قرار دادهاند .این موضوع
را میشود از رشد افراطگرایی در میان
دانشجویان دانشگاههای افغانستان ،بهخصوص
دو دانشگاه کابل و ننگرهار به خوبی مشاهده
کرد .دانشجویان معترض در سال  ۲۰۱۵در
ننگرهار ،پرچم داعش و طالب را برافراشتند.
هرچند عمل آنان مورد نکوهش قرار گرفت اما
ت تلخ ناکارآمدی آموزش عالی در
بیانگر واقعی 
افغانستان بود.
یک موضوع اساسی که فرایند صلحسازی را
همه روزه در افغانستان به چالش میکشد،
زمینههای اجتماعی تولید خشونت است .این
زمینهها در قالب فرهنگ ،زبان ،روابط اجتماعی
و امر روزمره ،پیوسته مفهوم صلح را تهدید
میکنند .نقطهای که دقیقا سیستم آموزشی
ما باید وارد میشد و مسئولیت اجتماعی خود
را ایفا میکرد .متأسفانه ،نظامهای آموزشی
ما بیشترین تمرکزشان بر امر آموزش بوده
است .یعنی تالششان این بوده که شاگردان
و دانشجویان را مورد آماج اطالعات و مفاهیم
مختلف قرار دهند .گاهی این اطالعات و
مفاهیم در تضاد با یکدیگر بوده ،طوری که

عاجز از ایجاد یک ساخت معنادار بود ه است.
اینکه این اطالعات و مفاهیم چقدر مطابق با
نیازهای جامعه و دانشجویان بوده و در زندگی
واقعی آنان کاربرد داشته ،بحثی است جداگانه
که خارج از موضوع این نوشته است.
در این بمباران اطالعات و مفاهیم آنچه که
نظامهای آموزشی ما از آن غفلت کردند ،توجه
به امر پرورش افراد بوده است .مهارتهای
زندگی ،همدیگرپذیری ،احترامگذاشتن،
رعایت اصل احترام به قانون ،مسئولیتپذیری،
صلحخواهی و موارد بسیاری را میتوان برشمرد
که معطوف به امر پرورش میشوند و جایشان
در درون محتواهای نظامهای آموزشی ما
خالی است .بالیی که سیستمهای آموزشی ما
بر سر دانشجو و دانشآموز آورد ،این بود که
خالقیت و تخیل آنان را از بین برد .ما پس
از دو دهه سرمایهگذاری با نسلی روبهروییم
که فاقد اندیشه ،تحلیل و تفکر انتقادی است.
نسلی که بیگمان باید بزرگترین سرمایه و
منابع ما میبود اکنون فاقد عاملیت و تفکر
در بسیاری از حوزههای فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی است .حقیقت این است
که نظام آموزش و پرورش و تحصیالت عالی
افغانستان چنین از قافله صلحسازی بسیار
عقب است .به این معنی که برونداد این دو
نهاد اگر برخالف جریان صلحخواهی نباشد آن
را تقویت نمیکند .حقیقت این است که نظام
آموزش و پرورش و تحصیالت عالی افغانستان

از تشخیص نیازهای جامعه و دانشجویان عاجز
است .دانش تولیدشده در نظامهای آموزشی
ما کاربردی نیست و مهمتر از همه اینکه از
تولید محتواهای پرورشی همچون صلحسازی
غافل بوده است .برونداد این دو نهاد اگر بر
خالف ادعای صلحخواهی جامعه نباشد آن را
تقویت نمیکند.
در روند صلح کلمبیا ،نهادهای مختلفی از
جمله دانشگاه ملی کلمبیا ،نقش اساسی را
برای بهوجودآوردن گفتمان صلح داشتند.
دانشگاه ملی کلمبیا نمونه موفق از نهادی است
که در خدمت صلح یک جامعه ،تالشهای
نتیجهبخشی انجام داده است .این دانشگاه ،با
درک واقعیتهای اجتماعی ،سیاسی و نیازهای
جامعه به صلح ،بستری را برای روایت دردها و
زخمهای جنگ گشود .برنامههای مختلفی را
در این راستا ترتیب داد .صدای قربانیان جنگ
را به صورت گسترده بازتاب داد .به طوری که
در روند صلح کلمبیا ،حقوق قربانیان جنگ،
محور گفتوگوهای صلح این کشور واقع شد.
زمانی که ارزشهای جامعه از طریق نهادهای
آموزشی آن نهادینه نشوند و نهادهای آموزشی
کارکردی باژگونه یابند ،چگونه میتوان انتظار
داشت که ما به صلح دست یابیم؟ درست است
که آموزش کیمیا ،فیزیک ،هندسه اهمیت دارد
و نظامهای آموزشی باید به آن توجه کنند ،اما
برنامههای درسی صلحمحور نیز نیاز جامعه
ماست .ما نیاز داشتیم در یک جامعه متکثر،

فرامویش روستا در نظام دولتهشری
عزیز نیکیار ،روزنامهنگار

است ،میگوید ...« :در روستاها ،تأسیسات
اداری دور از محل سکونت روستاییان قرار
دارند ،لباس و رفتار و سکنات مقامات دولتی
و نیز گفتوگوهای روزمرهی آنها با مردم
عادی تفاوت دارد .دولت همیشه چیزی غیر از
مردم روستایی بوده و میان روستایی و کارمند،
تحقیری استوار و متقابل برقرار است ».قسیم
اخگر روزنامهنگار افغان نیز بر این واقعیت
دست گذاشته است و شکاف بین شهر و
روستا را یکی از موانع نهادینهشدن دموکراسی
میداند .اخگر مینویسد« :واقعیت این است
که دموکراسی و ارزشهای منبعث از آن،
هنوز جنبهی شهری دارد و روستاییان کشور
ما که اکثریت هستند؛ از آن بیخبرند و اگر
نشانههایی از آنرا میبینند؛ در عملکرد ادارات
و ارگانهایی است که از شهر صادر شده است
و اغلبا به فساد و رشوه و بداخالقی و تفرعن و
اشرافمنشی شهرهاند .این در حالی است که
نه دولت و نه احزاب سیاسی و نه نهادهای
جامعهی مدنی ،برنامهای برای آگاهیبخشی
در دست دارند .متقابال دشمنان و مخالفین
دموکراسی همهچیز را در اختیار دارند.
دولت روستا را از طریق متنفذین ،ملکها و
گماشتگان خودش میشناسد». ...

دکتر داوود عرفان ،نویسنده و کارشناس
مسائل سیاسی تنها کسی است که در یک
مقاله علمی مفصل زیر عنوان «شورش پنهان؛
بررسی تأثیر شکاف شهر-روستا در تحوالت
سیاسی و برنامههای توسعهی افغانستان» بر
سر این مهم انگشت گذاشته و آن را به تحلیل
گرفته است .او در جایی از مقاله خود مینویسد:
«روستا نماد فقر ،عقبماندگی و عقدههای
تاریخی در افغانستان شمرده میشود .تقریبا
تمام نیروهای افراطی افغانستان ،از روستاها
برخاستهاند .زندگی روستایی همراه با ذهنیت
قبیلهای ،جنگ پنهانی را علیه شهر آغاز کرده
است که در توجیهات ایدئولوژیک تجلی یافته
است .مظاهر شهری همیشه برای روستاییان
افغانستان ،نمادهای ویرانگر سنتهای بدوی
بوده است .از این منظر در ضمیر ناخودآگاه
روستایی افغانستان ،نفرت از مظاهر شهری
وجود داشته است .این نفرت بهصورت
ناخواسته با دفاع از دین علیه تمام مظاهر
شهرنشینی ،با گلوله پاسخ داده شده است».
برآوردهای رسمی حکومت افغانستان نشان
میدهد که  71درصد جمعیت کشور در
روستا زندگی میکنند و حدود  67درصد
کل جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهد.

خاطررنجی روستاییان در تاریخ معاصرمان
به مثابه یک تهدید بالقوه علیه طبقه حاکم
و شهری ،بر شکنندگی حکومت مرکزی
افزوده و زمینه را برای سوءاستفاده گروههای
شورشی جهت جذب نیروی جنگی مساعد
ساخته است .از سوی دیگر ،ناکامی حکومت
در عدم ارائه خدمات و انکشاف متوازن برای
روستاییان و در بسیاری از موارد نیز برای طبقه
پایینشهری هرروز شکاف بین شهر و روستا را
بیشتر کرده است .از سویی ،اشتباه در حمالت
نظامی و نقض امنیت انسانی روستاییان،
مشروعیت نیمبند حکومت را زیر سوال میبرد.
فهم تجربیمان نشان میدهد که روستاییان
بهمراتب بیشتر از شهریها از حکومت ناراض
هستند ولی رسانهها ،نمایندگان مردم در
شورای ملی و حکومت کمترین برنامهها را
برای شنیدن و بازتاب نارضایتی روستاییان
در دست دارند و نارضایتی روستاییان در
درازمدت ،امنیت انسانی شهرنشینان و طبقه
متوسط شهری و طبقه حاکم را تهدید خواهد
کرد .سهیم نبودن روستاییان در مسائل
امنیتی-سیاسی کشور در این چندسال یکی
از خالهای جدی در کسب مشروعیت حکومت
است .تعامل حکومت با رهبران قومی-سیاسی،

چندقومی و پساجنگ یاد بگیریم چطور
به باورهای یکدیگر احترام بگذاریم .ما نیاز
داشتیم بدانیم صلح ،امنیت و مدارا چیست
و چگونه در جامعه تحقق مییابد .ما نیاز به
درک وسیعی از حقوق بشر و احترام به دیگری
داشتیم .ما نیاز داشتیم پایههای دموکراسی
نوپایمان روزبهروز در مکاتب و دانشگاهها
توسط سیستمهای آموزشیمان تقویت
میشد .اگر ما آنچنان که ادعا کرده بودیم
که صلح ضرورت جامعه است ،طی دو دهه
گذشته باید برای آن برنامهریزی میکردیم.
اگر چنین کرده بودیم ،امروز دانشگاهها و
مکاتبمان هر کدام پرچمدار مبارزه با خشونت
و افراطگرایی بودند .اما بزرگترین دانشگاه ما
در قلب شهر کابل مورد حمله تروریستی قرار
میگیرد درحالیکه این باور وجود دارد که
برخی دانشجویان و استادان این دانشگاه در
زمینهسازی و تحقق این حمله نقش داشتهاند.
صلح مفهومی است که دربرگیرنده معانی
مختلفی است و راههای رسیدن به آن هم
بسیار متنوع و در مواردی پیچیده است.
صلح نبود جنگ نیست ،بلكه مقصود از آن،
رسیدن به نوعی هماهنگی در تمامی سطوح
فعالیتها و تالشهای انسان میباشد .صلح
مفهومی فراتر از احساس آرامش یا فقدان
خشونت و یا حتا رفع برخی نیازهای اساسی
دارد و میتوان آن را وجود عدالت ،عشق،
برابری و یگانگی در تمام وجوه زندگی معنا
کرد .بود یا نبو ِد این مؤلفهها و ویژگیها در
ارتباطات فردی ،در جوامع بشری و در قوانین
حکومتی و نیز در بسیاری جاهای دیگر
دیده میشود .بنابراین الزم است که صلح نه
بهعنوان یک مفهوم وسیع ،بلکه بهعنوان یک
واقعیت ملموس آموخته شود و برای آموزش
و ترویج آن از همهی منابع و امکانات استفاده
شود .مکاتب و دانشگاهها میتوانند مسائلی
مانند تنوع فرهنگهای انسانی ،جمعیت،
تخریب اکوسیستم و آلودگی ،نژادپرستی،
جنگ ،تروریسم ،روابط جهانی و جز اینها را
برگزینند و برای افزایش آگاهی محصالن و
دانشجویان دربارهی آنها به بحث و گفتوگو
بپردازند.
آمـوزش صلـح ،معطـوف بـه پـرورش اسـت.
پـرورش جنبههایـی از شـخصیت و وجود فرد
کـه در آن ارزشهـا و نگرشهـای افراد جامعه
موجـب تغییـر رفتـار میشـوند .در ایـن نـوع
از آمـوزش افـراد یـاد میگیرنـد که چطـور از
خشـونت پرهیـز کننـد ،چگونـه از ارزشهای
صلحآمیـز پاسـداری کننـد .چگونه بـه حقوق
بشـر ،عدالـت اجتماعـی و حقـوق شـهروندی
احتـرام بگذارند و در نهایـت در آموزش صلح،
افـراد چگونگـی همزیسـتی مسـالمتآمیز را
در کنـار یکدیگـر تجربـه میکننـد .از برآینـد
چنیـن آموزشـی ،فرهنـگ مبتنـی بـر صلح و
صلحخواهـی تولیـد میشـود.

کها ،قریهدارها و ولسوالها و نادیده گرفتن
مل 
مستقیم نیروی انسانی عمدتا جوان روستایی،
کماکان یکی از خالهای حکومتداری به شمار
میرود .نادیده گرفتن نیروی جوان روستایی و
نبود برنام ه برای جهتدهی این نیرو ،نارضایتی
این قشر را به مرور زمان در قالب مسلحانه
متبلور خواهد کرد .این خطر بالقوه در حالی
است که از سویی هنوز نگا ه حکومت به
جنگ و منازعه جاری ،عمال تکبعدی است و
الیههای پیدا و پنهان (جامعهشناختی) جنگ
و تشدید خشونت و بازنگری علل مختلف آن
در دستور کار اتاق فکر جنگ و صلح حکومت
نیست .در گروهبندی دولتهای شکننده و
امنیت انسانی بحثی وجود دارد زیر عنوان
«شاخصهای امنیت انسانی؛ عملکرد حکومت
در چهار حوزه اقتصادی ،وضعیت بهداشت،
میزان مرگ و میر (امید به زندگی) و میزان
تحصیالت» که تأمین و یا عدم تأمین نیازهای
این حوزهها از سوی حکومت رابطه معناداری
با تشدید و یا کاهش خشونتها و منازعات
دارد .ناکارآیی حکومت در عدم تأمین نیازهای
اساسی روستاییان و بیتوجهی به روستاها در
درازمدت جرقههای بیثباتی بیشتر شهرها،
گسترش خشونت و تضعیف روزافزون اعتماد
عمومی را میزند و پایداری خشونت را فراهم
میکند و آنجاست که حکومت عمال با یک
نیروی اجتماعی ناراض دیگر روبهرو خواهد شد
که مهارش بهشدت دشوار است و افغانستان
شاهد یک منازعه کالن دیگر خواهد بود.
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نتواند شغلی برایش دستوپا کند ،به امید ادامه
زندگی خود و خانوادهاش مجبور به نقل مکان به
شهرهای بزرگتر است .البته اگر توسط نیروهای
امنیتی شناسایی شود که در خارج از والیتی به
سر میبرد که در آن ثبت شده است ،ابتدا به
شهری که ثبت شده باز گردانده شده ،و سپس
به مرکز بازگشت برای اخراج از کشور فرستاده
میشوند.
از یکسال به اینسو بیمه بهداشت فعال
نیست
برای بهرهمندی رایگان از خدمات بهداشتی
(بیمه رایگان بهداشتی) ،اشخاصی که کارت
هویت موقت دارند ،نظر به قانون حفاظت
بینالمللی و قواعد مربوطهشان ،باید همزمان
با درخواست آنها حفاظت امنیت اجتماعی
()SGK- Sosyal Güvenlik Kurumu
برایشان بهحالت فعال در بیاید .اما یکسال
است که پناهجویان از این خدمات بهرهمند
نیستند.
این نقص در اجرائات مشکالت جدی بهداشتی
را برای پناهجویان به همراه داشته است.
مخصوصا زنان و کودکان در صورت مریضی در
بیمارستانها پذیرفته نمیشوند ،اگر هم پذیرفته
شوند باید مبلغ گزافی بپردازند.

مرز ایران؛

تجاوز جنیس بزرگترین خطری که زانن و
()4
كودكان پناهجو را هتدید یمکند
ِ
هاله گونولتاش ،روزنامه گزته دووار
برگردان :علیرضا یاسا

پناهجویان سوری در این شهر با داشتن حق
حفاظت موقت میتوانند از خدمات بهداشتی
رایگان بهرهمند شوند .با اینحال بزرگترین مانع
استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برای این
پناهجویان ،ناتوانی مکالمه به زبان ترکی است.
در حال حاضر بیش از  250نفر از پناهجویان
سوری در زیر خیمههایی زندگی میکنند که
بهدلیل تخریب خانهها به اثر زلزله در سال
 2011در منطقه سیرانتپه شهر وان بنا شده
بود .آنها در هر خانواده حداقل  5فرزند دارند.
وقتی به این محل میرویم پی میبریم که 27
نفر در اینجا آلوده به ویروس کرونا بوده که 12
نفر آنها در بیمارستانها پس از تداوی مرخص
شدهاند .آزمایشات برای اطمینان از عدم آلوده
بودن آنها پس از درمان نیز به پایان رسیده
است.
از پشت پنجرهی خانههای آنها با کسانی که
قادر به گفتوگو به زبان ترکی هستند ،صحبت
میکنیم .توضیح میدهند که بهدلیل نبود
مترجم در بیمارستانها مشکالت جدی در روند
درمان و استفاده از دارو داشتهاند .تعداد بیمارانی
هم بهدلیل مشکالت اقتصادی و یا هم مشکالتی
که در بیمارستانها داشتهاند روند درمان را در
خانه سپری میکنند.

این قسمت روایت بزرگترین خطری است که
زنان پناهجو و فرزندان آنها را تهدید میکند:
آزار و اذیت جنسی .تجاوز جنسی دو مأمور
امنیتی مرکز بازگشت مهاجران در شهر وان بر
یک زن ایرانی ،که تالش شده بود پس از تجاوز
آن زن را در فهرست افراد فرستادهشده نشان
داده شود ،درحالیکه او را در همان مکان تنها
نگهداشته بودند.
اگرچه عبور از مرز ایران بهدلیل شیوع
ویروس کرونا کاهش چشمگیر یافته است ،اما
پناهجویان در شهر و ولسواليهاي وان از دریافت
خدمات بهداشتی پرهیز میکنند .دکتر حسین
یاویچ رییس اتاق پزشکی وان-هاکاری میگوید:
«همانند سایر نقاط ترکیه ،از آمار پناهجویان
مبتال به ویروس کرونا در وان هیچ اطالعی در
دست نیست».
یاویچ تأکید میکند که درخواست هیچ
غیرسوری که تحت حفاظت

پناهجوی
بینالمللی قرار دارند و بهجز موارد رویدادهای
ترافیکی و حاالت تولد و بیماری کودکان در
وزارت بهداشت و بیمارستانهای دانشگاهی
(دولتي) ثبت نشده است .آنها بهاين دليل
به مراكز بهداشتي مراجعه نميكنند كه مبادا
دستگير شوند و آنها را به اجبار به كشورشان
برگردانند .اين کار خطرات جدي براي سالمتي
پناهجویان محسوب میشود.
همزمان با مشکل بهداشتی بزرگترین خطری
که بهخصوص زنان و کودکان مهاجر را تهدید
میکند خشونت ،تجاوز و آزار جنسی است .با
تعدادی از پناهجویان سوری که به ویروس کرونا
مبتال هستند و میتوانند حرف بزنند (ترکی
صحبت کنند) در خانههایشان از بیرون پنجره
با آنها صحبت میکنیم.
طبق آمار اداره مهاجرت به تعداد  1698پناهجو
اجازه اقامت یافته و در شهر وان زندگی میکنند.

اداره مهاجرت شهر وان پناهجویان را ثبت
نمیکند
اگر پناهجویانی قادر شوند از مرز ایران به داخل
ترکیه وارد شوند ،و در این مسیر توسط پولیس
گرفتار نشده باشند ،حق این را دارند که به
ادارههای مهاجرت والیتها مراجعه و درخواست
سال به
پناهندهگیشان را ثبت کنند .اما از یک 
اینسو اداره مهاجرت والیت وان به درخواست
پناهجویان جواب منفی داده و آنها را به سایر
والیتها راجع میسازند .با پرسوجو متوجه
میشویم که اداره مهاجرت هیچ پناهجویی را
ثبت نمیکند.

یکی از عبارتهای مورد عالقهی رییسجمهور
فعلی افغانستان «حکومتداری خوب» است.
حداقل ،این عبارت را در این حکومت بیشتر
میشنویم .الزم نیست کسی در رشتهی علوم
سیاسی درس خوانده باشد تا تعریف جامع و
مانعی از حکومتداری خوب پیدا کرده باشد.
اهل تأملی میداند که حکومتداری
هر فرد ِ
خوب چیست .در حکومتی که خوب گردانده
میشود ،شفافیت در کار حکومت و حاکمان
اصل است؛ مردم در امنیت زندگی میکنند؛
همه در برابر قانون برابرند؛ به حقوق شهروندی
افراد احترام گذاشته میشود؛ آزادی بیان
حفاظت و رعایت میشود؛ استقالل قوهی
قضائیه برقرار است؛ امکان رقابت قانونی و
آزاد میان شهروندان وجود دارد و تشویق
میشود؛ برنامههای توسعه و بهسازی متوازن
در سراسر کشور اجرا میشوند؛ انتخابات سالم
و دموکراتیک در مواقع معین برگزار میشود؛

فساد اداری و خویشاوندپروری و اعمال نفوذ
سیاسی بر روندهای قانونی و آموزشی و ...یا
وجود ندارند یا در کمترین حد وجود دارند؛
فعالیتهای مدنی و رسانهای آزاداند...
این لیست را میتوان خیلی طوالنی کرد و در
آن تمام فضایل حکومتداری خوب را (با توجه
به نمونههای موجود آن در جهان) برشمرد .اما
برای بحث حاضر دادن چند نمونه کافی است.
حال ،اگر آن شاخصهایی را که برای
حکومتداری خوب میشناسیم در برابر
خود بگذاریم و حکومت افغانستان را با
آنها بسنجیم ،چه عناصری از حکومتداری
خوب را در این حکومت مییابیم؟ آنچه
در این حکومت برجسته است اینهایند:
فساد گستردهی مالی و اداری ،استفاده از
معیارهای قومی به جای سنجههای تخصصی
و شایستهگزینی ،خویشاوندپروری و باندبازی،
اعمال نفوذ سیاسی بر روند کار در حوزههای

این یک روال عادی است که وقتی پناهجویان از
اداره مهاجرت وان و والیتهای اطراف با جواب
منفی به ثبت درخواستشان مواجه میشوند،
در سایر والیتهای همجوار نیز با همین برخورد
روبهرو شوند .از سوی دیگر ،پناهجویانی که
توان مالی و سرپناه ندارند ،از نظر قانونی امکان
سفر برایشان میسر نیست ،چون هنوز ثبت
نشده و هیچ کارت هویتی در ترکیه برایشان
صادر نشده است و آنها آزادی تردد و سفر از
والیتی به والیت دیگر در خاک ترکیه را ندارند.
یعنی اینکه یک پناهجوی عراقی یا افغانستانی
برای پیدا کردن اداره مهاجرتی از والیتهای
ترکیه برای ثبت درخواست پناهجوییاش از
اتوبوسهای بینشهری استفاده کرده نمیتواند.
در ترمینالها هنگام فروش بلیت از «کارت
هویت یا برگه ثبت» آنها پرسیده میشود.
کسانی که کارت هویت و اجازه راه (کسانی که
کارت هویت موقت از اداره مهاجرت برایشان
صادر شده باشد ،در سفرهای میانشهریشان
باید از اداره مهاجرت برگه اجازه سفر بگیرند)
نداشته باشند ،باید مبالغ هنگفتی را متقبل
شوند تا در صندوقهای مخفی اتوبوسها
بهصورت مخفی بتوانند به شهرهای مورد
نظرشان سفر کنند .و یا رانندگان تاکسی با
تفکیک اینکه در راههای میانشهری بازرسی
امنیتی وجود ندارد پناهجویان را انتقال میدهند
که ارقام مطالبهشده از پناهجویان برای فاصله
 200کیلومتری تا  3000لیر میتواند افزایش
یابد.
اگر پناهجو توان پرداخت مبلغ باال را داشته باشد
و با هزا ر و یک سختی به والیتی دیگر برسد،
آنگاه به اداره مهاجرت آن شهر درخواست
میدهد .و اگر آنجا برایش پرونده پناهجویی
تشکیل شود« ،کارت هویت موقت» برایش صادر
میشود .با اینحال ،پناهجو در شهری که برایش
کارت هویت صادر شده ،مجبور به اقامت است.
اگر پناهجو در شهری که مجبور به اقامت شده

بهدلیل نگرانی از برگشت اجباری از
خدمات بهداشتی استفاده نمیکنند
حسین یاویچ رییس اتاق بهداشت وان اظهار
داشت که پناهجویان با مشکالت جدی
بهداشتی روبهرویند ،و زنان باردار و کودکانی
که در وضعیت بد بهداشتی قرار داشته باشند،
بهدلیل اینکه ثبت نشدهاند و مکان ثابتشان
هنوز مشخص نیست بسیار بهندرت درخواست
خدمات بهداشتی میکنند .یاویچ میگوید دلیل
اصلی این پناهجویان که به مراکز بهداشتی
مراجعه نمیکنند این است که آنها هنوز در
مسیر مهاجرت قرار دارند و از اینکه به اجبار
برگشتانده شوند در هراساند.
پناهجویان سوری که دارای وضعیت حفاظت
موقتاند ،به دلیل نداشتن مترجم به زبان
مادریشان نمیتوانند از خدمات الزم بهداشتی
به درستی استفاده کنند .ندانستن زبان چالش
بزرگی در افهام و تفهیم میان دکتر و بیمار است
و یکی از دالیل مغالطه در تشخیص بیماری و
درمان میشود.
در مراکز بازگشت مهاجران خدمات
بهداشتی ارائه نمیشود
به گفته دکتر یاویچ پناهجویانی که گرفتار شده
و به مراکز بازگشت اجباری برده میشوند تا با
عبور از مرز ایران به کشورهای خود باز گردند،
نیز با مشکالت جدی بهداشتی روبهرویند.
پناهجویانی که پس از ماهها سفر و جابهجایی به
این مراکز آورده میشوند ،بهدلیل نبود امکانات و
پرسونل بهداشتی ،فقط با دیدن درجه تبشان با
آله ابتدایی حرارت سنج بسنده میشود.
عدم اتخاذ تدابیر حفاظتی برای کارکنان
بهداشتی در این مراکز ،سالمتی آنها را نیز به
خطر میاندازد.
ممانعت پولیس در ترمینال شهر وان
برای کسانی که به واسطه وکیل مدافع از
«مرکز برگشت» بیرون میشوند و «اجازه
سفر» پیدا میکنند اولین توقفگاهشان ایستگاه
اتوبوسهای میانشهری است.

مخالفچالینِ خوب
سخیداد هاتف
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وقتی در ساعتهای ظهر به ترمینال اتوبوسها
رفتیم ،گروهی از پناهجویان که راهی شهرهای
مختلف بودند انتظار حرکت اتوبوسها را
میکشیدند .آنها میتوانند بهصورت قانونی
سفر کنند ،زیرا «اجازه سفر» از طرف اداره
مهاجرت والیتی برایشان صادر شده است.
برای صحبت با پناهجویان کنارشان در سالن
انتظار رفتم ،اما پس از لحظهای پولیس از راه
رسید و به ما هشدار داد که برای مصاحبه و
تصویربرداری از پناهجویان اجازه نامه از مقام
والیت الزمی است .به پولیس میگویم ما قصد
تصویربرداری و عکاسی نداریم ،ما میخواهیم با
پناهجویان صحبت کنیم .پولیس میگوید این
هم امکان ندارد ،و مأموران امنیتی ترمینال که
مربوط به نیروهای امنیتی شهر واناند را صدا
میزند .تا رسیدن تیم امنیتی مانند یک شهروند
در کنار پناهجویان در یکی از صندلیهای خالی
مینشینم.
در صندلیهای بعدی کنارم چهار طفل یک
خانواده نشستهاند که بین شش تا ده ساله بهنظر
میرسند .با مخاطب قراردادن یک خانم پناهجو
اسمش را میپرسم ،او از گفتن اسمش خودداری
میکند .پدر طفلش را در آغوش گرفته و برای
آرام کردنش در اطراف راه میرود .خانم برگه
«اجازه سفر» و بلیتهای اتوبوس برای آنکارا را
در میان دستانش با فشار نگهداشته است.
زن پناهجو میپرسد« :چون با ما حرف میزدید
پولیس با شما از سر قهر رفتار کرد؟» میگویم:
«نخیر! به شما ربطی ندارد ».زن پناهجو میگوید:
«ما ماهها در مرکز برگشت ماندیم 14 ،روز قبل
ما را در قرنطین گرفتند ،تازه بیرون شدیم ».او با
بیان «از اینکه شما کنارمان نشستهاید میترسم
که ما را دوباره گرفتار کنند» ،نگرانیاش را بیان
میکند.
برای اینکه به اضطراب او نیفزایم ،بالفاصله از
کنارش بلند میشوم .تیم امنیتی چند دقیقه
بعد میرسند .برایمان میگویند در هر قسمت
از شهر وان بهشمول ترمینال عکسبرداری و یا
تماس با پناهجویان «اجازه از مقام والیت شرط»
است.
در پاسخ به تماس غیر مستقیم ما با والیت،
پاسخ میآید که« :تصمیم والیت برای عدم
تصویربرداری از پناهجویان» واضح است .تیم
امنیتی از ما میخواهد که ترمینال را ترک کنیم.
ما آنجا را ترک میکنیم.
تجاوز جنسي بر يك پناهجوی ایرانی در
مرکز بازگشت
در کنار خطرهای بهداشتی و عبور از مرز برای
زنان و کودکان در راه مهاجرت ،بزرگترین خطر
اما خشونت و سوءاستفاده جنسی است .خشونت
و سوءاستفادههایی که در کشورهای مبدأ آنها
علیهشان آغاز شده ،در راه فرار و مهاجرت و
در کشوری که درخواست پناهندگی میدهند
همچنان در حال افزایش است.
زنان و کودکان پناهجو در وان با تهدید تجاوز
جنسی و سوءاستفاده روبهرویند .اخیرا دو مأمور
در مرکز بازگشت مهاجران در شهر وان بر یک
زن پناهجوی ایرانی به اسم ز.ن تجاوز کردند
که این خبر در رسانهها نیز بازتاب یافت .این
تجاوز زمانی اتفاق افتاد که پناهجوی ایرانی
به اسم ز.ن .در این مرکز به مأموران در حال
توضیحدادن شرایط خودش بوده است.
تجاوز جنسی بر زن ایرانی در اتاقش
طبق گفته محمود کاچان وکیل مدافع و عضو

غیرسیاسی (نظیر آموزش دانشگاهی) ،نبود
شفافیت ،نبود امنیت ،نبود رقابت قانونی،
تقلب در انتخابات ،قانونشکنی ،عدم توسعهی
متوازن ،غارت بیتالمال و دهها مورد بیرسمی
دیگر.
تنها مهارتی که در این حکومت خوب پرورده
شده ،و البته ذرهای سود به مردم عادی
کشور نمیرساند ،همان مهارت مخالفچالنی
است .طرفداران دولت گاهی از این مهارت
رییسجمهور و تیمش چنان با هیجان سخن
میگویند که گویی حکومتداری خوب معادل
با مخالفچالنی خوب است .میگویند دیدید
که رییسجمهور فالن چهرهی قدرتمند
یا فالن رهبر حزب را چگونه به سهکنجی
راند و خانهنشین کرد .میگویند دیدید که
رییسجمهور چهطور فالن آدم را از قدرت
راند و فالن مخالف خود را به دایرهی حامیان
خود آورد و به کرنش واداشت.
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کانون وکالی مهاجرت و پناهندگی بعد از
جابجایی ز .ن .در یک اتاق تکنفری در بخش
زنانه که ورود مردان در آن ممنوع است ،دو نفر
از مأموران امنیتی بر او تجاوز کردند .ز .ن .از
ترس صدایش را هم بلند نکرده بود ،اما در اولین
فرصت در صحبت با ترجمان از اینکه دو بار بر
او تجاوز شده ،خبر میدهد.
اظهارات آنها ثبت و به دادستانی فرستاده شد.
در نتیجه تحقیقات ورود مأموران امنیتی در
بخش ممنوعه بدون هیچ وضعیت اضطراری که
توسط دوربینهای امنیتی ثبت شده بود ،اثبات
گردید.
بقایای  DNAمأموران امنیتی پیدا شد
در پایان تحقیقات ذرهبینی  DNAیکی از آن
دو مأمور امنیتی در بقایایی که در لباس زیر ز.ن
مانده بود مطابقت داشت.
اظهارات ز .ن .درست بود .دادستانی به اتهام
«تجاوز جنسی» علیه هر دو مأمور امنیتی
پرونده باز کرد .مأموران امنیتی ادعا کردند که
می َکند ،و
ز.ن .دعوا میکرد ،موهای خودش را 
آنها تالش کردهاند مانع او از ضرررساندن به
خودش شوند .اما تصاویر دوربینهای امنیتی این
ادعای آنها را دروغ ثابت کرد .هر دو دستگیر
شدند.
اما مشکلی پیش آمد .ز.ن .در زمان طی مراحل
این پرونده غیب شده بود .اعضای کانون وکالی
مدافع وان ،که بهصورت رضاکار در این پرونده
همکاری میکردند ،در زمان شروع تحقیقات،
هنگام گرفتن اظهارات ز.ن برای حمایت از او،
به آن زن جوان دسترسی پیدا نکردند.
در جایی که بر او تجاوز شده بود ماهها
نگهداری میشد
آنها از مقامات هیچ پاسخی دریافت نمیکردند.
اعتقاد بر این بود که او با مشکالتی که مواجه
شده ،مجبور به برگشت به وطناش شده است.
اما با اینحال این باور وجود داشت که با غیاب
ز.ن .این پرونده طی مراحل شده به پیش خواهد
رفت .اما در روز محاکمه بر خالف انتظار ،وکال با
دیدن ز.ن حیرت زده شدند .او در سالن انتظار
تحت نظر قرار داشت .او نهرفته بود و نه فرار
کرده بود!
پس از اندکی مشخص شد که او ماههاست در
همان مرکزی که مورد تجاوز قرار گرفته بود در
بازداشتاداری قرار داشته است .با وجود اینکه
صدمه بزرگی بر او وارد شده بود اما به هیچ
مرکزدرمانی و یا بهجای دیگر منتقل نشده بود.
مثل اینکه مجرم باشد ،بدون هیچ اطالعی از او،
به اجبار در اینجا نگهداشته شده بود.
کانون وکالی شهر وان درخواست اشتراک
در این محاکمه را داشت ،اما از سوی دادگاه
مجازاتهای سنگین (دادگاه ذیصالح) این
درخواست رد شد.
بهجز وکیلی که از قبل مشخص شده بود ،به
هیچ وکیل دیگری اجازه ورود به دادگاه داده
نشد .نمایندگان رسانهها و نهادهای جامعه مدنی
هم به دادگاه راه داده نشدند.
محکمه با استناد به شرایط اپیدمی (ویروس
کرونا) این تصمیم را گرفته بود .اما با اینحال
یک گروه پولیس مسلح که مأموران امنیتی
مرکز برگشت مهاجران (متهمان) را آورده بودند،
همهباهم در داخل سالن منتظر ماندند.
هر چند وکال بر این وضعیت اعتراض کرده
گفتند «یک قربانی تجاوز چگونه میتواند در
میان این همه از مردان داستانش را تعریف

ایـن ذوقزدگان بـه ایـن نمیاندیشـند کـه
میـان مـردم و حکومـت در یک کشـور قراری
برقـرار اسـت و بـازی دادن رقیبـان و حـذف
مخالفـان و فتنـه افگنـدن میـان احـزاب و
افـراد بخشـی از ایـن قـرار نیسـت .مردمـی
کـه امنیـت ندارنـد ،چـه سـودی میبرنـد از
ایـن کـه اشـرف غنـی توانسـته عطامحمـد
نـور ،والـی بلـخ ،را فریـب دهـد؟ برای کسـی
کـه فرزنـدش از تـرس بـه کـورس آمـوزش
زبـان رفتـه نمیتوانـد ،چـه فـرق میکنـد که
رییسجمهـور باالخـره موفـق شـده یکـی از
افـراد قبیلـهی خـود را والی فلان والیت کند
و والـی قبلـی را از مسـند قـدرت محلـی فـرو
اندازد؟
مدتی قبل رییسجمهور یکی از افراد
عطامحمد نور را از وزارت عزل کرد و در
همان زمان فرزند مارشال دوستم را به مقامی
در حکومت برکشید .سخنرانی محمدکریم

کند» اما نتیجه مثبتی در پی نداشت .دادگاه
پشت در بسته برگزار شد.
در پایان جلسهی دادگاه ،تصمیم گرفته شد که
دو مأمور امنیتی مرکز برگشت (متهمان) در
توقیف بمانند ،و از دیگر مأموران امنیتی این
مرکز بهعنوان شواهد نیز اظهارات گرفته شود.
همچنان دادگاه بنابر درخواست وکیل ز.ن .مبنی
بر انتقال او به مکانی دیگر ،به دادگاه خانواده
نیز مکتوبی نوشت .بعد از حکم دادگاه ،اداره
مهاجرت شهر وان پس از ماهها خاموشی نهایتا،
برای انتقال ز.ن .به خانه امن با وکیل او تماس
گرفت.
اگر وکال صدایشان را بلند نمیکردند ،و این
دعوا را تعقیب نکرده بودند ،در اصل به خواست
پناهجویی ز.ن وقعی گذاشته نمیشد و بدون
سروصدا او به کشورش برگشتانده میشد و تا آن
زمان او در همان حجرهای که در آن مورد تجاوز
قرار گرفته بود نگهداشته میشد.
در زمانی که در شهر وان بودیم با خبر شدیم
که با تصمیم اداره مهاجرت شهر وان ،ز.ن .به
همراه یکی از اقاربش به کشورش باز گردانده
شده است.
تجاوز قاچاقچیهای انسان به یک زن
رواندایی
سال گذشته یک زن رواندایی که از مرز ایران
بهطور غیرقانونی وارد ترکیه شده بود ،توسط
سه قاچاقچی انسان در حوالی ولسوالی چالدران
مورد تجاوز قرار گرفت .این واقعه به دادگاه
کشیده شد .بنابر حقیقت اظهارات زن رواندایی
یک قاچاقچی انسان دستگیر شد ،و دیگران
هنوز فراری است که دادگاه حکم توقیف آنها را
صادر کرده است.
کانون وکالی وان از ادارات مربوطه درخواست
آدرس و مشخصات زن رواندایی را کردند ،اما
به جواب این درخواست گفتند «هیچ شخصی
با این اسم ثبت نشده است» .در مورد عدم
دسترسی به اطالعات در مورد آن پناهجوی
رواندایی ،محمود کاچان وکیل مدافع میگوید
«فکر میکنیم به احتمال زیاد او رد مرز شده
است».
بدنامسازی و تهدید زنان مهاجر از طریق
انستاگرام
همچنان محمود کاچان وکیل مدافع خبر افزایش
سوءاستفاده و خشونت علیه زنان مهاجر را که در
روزهای اخیر بهبخش زنان در کانون وکال رسیده
است ،با ما شریک میکند .او میگوید« :مردانی
از طریق حساب انستاگرام زنان پناهجو را هدف
قرار داده و با سیاهنمایی ،طوری که اگر زنان
پناهجو به درخواستهای جنسی آنها جواب رد
دهند ،با تهدید «رد مرز» روبهرو می شوند ،از
آنها سوءاستفاده جنسی میکنند .با این ترفند
چندین زن قربانی وجود دارد .آنها خودشان
با وکالی خانم صحبت کردهاند ،اما این زنان
پناهجو از درج شکایت خودداری میکنند .ما
روی این موضوع کار میکنیم .اگر بتوانیم زنان
قربانی را متقاعد کنیم ،این قضیه را با جزئیات
در یک پرونده جمعآوری کرده ،به دادستانی کل
جمهوریت برای پیگیری خواهیم فرستاد».
آقای کاچان میگوید ما مدام با قضایای خشونت
جنسی و تهدید علیه زنان پناهجو روبهرو
میشویم ،اما این زنان همیشه فرصت این را
ندارند که دردشان را بیان کنند و یا صدایشان
را به گوش مسئوالن برسانند.

خلیلی را در تلویزیون ملی قطع کرد (یعنی
تو باید مجازات شوی) و حاجی محمد محقق
را مشاور ارشد سیاسی و امنیتی خود ساخت.
تمام کار حکومت شده همین بازیها .آیا
حکومتداری خوب همین است؟ آیا مهارت
در مخالفچالنی و بازیگردانیهای کوچک
مقطعی برای شهروندان مملکت سودی خواهد
رساند؟ آیا آیندهی این کشور با این بشکن و
ببندهای خُ رد روی بهبود را خواهد دید؟
بعضی میگویند رییسجمهور غنی با
ناتوان کردن رقبا و مخالفان سیاسی خود
«برنامهها»ی خود را به پیش میبرد .کدام
برنامهها؟ چرا ما از پی این همه بازی طرفه که
او میکند هیچ تغییر مثبتی در زندگی مردم
نمیبینیم؟ واقعیت این است که برای خود
اشرف غنی نیز رفته-رفته مخالفچالنی خوب
به وظیفهی اصلی تبدیل شده و حکومتداری
خوب از صحنه خارج شده است.

حکومت موقت؛

کارشناسان چه یمگویند؟
عباس عارفی
گزارشگر

دور دوم مذاکرات صلح بیناالفغانی با بحث روی اجندای گفتوگوها
پس از یک وقفه  20روزه ،در دوحه آغاز شد .این دور دور در
حالی آغاز میشود که در کابل بحث پیرامون صلح چندگانه است؛
شورای عالی مصالحه در نشستهایشان روی تهیه رهنمود برای
هیأت مذاکرهکننده کار میکنند و بر آزادی عمل و صالحیت در
تصمیمگیری هیأت در مذاکرات تأکید دارند ،اما در ارگ باور بر این
است که طالبان ارادهای برای صلح ندارند .رییسجمهور غنی در یک
مصاحبه اختصاصی با شبکهی تلویزیونی «سیانان» گفته است که
«انتقال قدرت از طریق ارادهی مردم به جانشین منتخبش از اهداف
اساسی او است».
آقای غنی در حالی از انتقال قدرت از طریق انتخابات سخن میگوید
که اخیرا بحث رویکارآمدن حکومت موقت یا عبوری در محافل
سیاسی داخل کشور داغ شده است و برخی چهرههای سیاسی در
کابل از طرح حکومت موقت حمایت کردهاند .چیزی که هنوز طالبان
خواستار آن نشده است .چقدر حرف از حکومت موقت جدی است،
صاحبنظران چه میگویند؟
سه گزینه بیشتر وجود ندارد
احمد ادریس رحمانی ،کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در
گفتوگو با اطالعات روز ،بر این باور است که از پروسه صلح دوحه
سه گزینه بیشتر بیرون نمیآید« :یک گزینه این است که دولت به
رهبری طالبان شکل بگیرد و سیاسیون افغانستان بروند در آن سهم
بگیرند ،گزینه دیگر این است که طالبان در دولت فعلی افغانستان
سهم بگیرند و گزینه سوم این است که دولت سوم بیرون بیاید و هر
دو طرف در آن سهم بگیرند که در آن صورت نام آن مهم نیست که
حکومت موقت باشد یا حکومت عبوری و هر چیز دیگری ».از نظر
آقای رحمانی گزینه سوم تنها راه ممکن و سادهتر در شرایط کنونی
به نظر میرسد.
آقای رحمانی برای امکان طرح و موافقت با حکومت موقت دلیلی
دیگری نیز دارد .او میگوید سه شخصیتی سیاسی که در رأس
شورای عالی مصالحه ملی قرار دارند ،هرسه طرفدار حکومت موقت
است« :هر سه به تنهایی عالقهمندند که حکومت موقت روی کار
بیاید .حامد کرزی ،عبدالربرسول سیاف و عبداهلل عبداهلل هر کدام
فکر میکنند که خودشان بهترین کاندیدا هستند .در عین زمان
خودشان هم میدانند که طالبان به یک حکومت موقت که به رهبری
هر یک از اینها باشد ،نمیپیوندند».
از نظر آقای رحمانی در نهایت چیزی که احتماال اتفاق خواهد افتاد،
سازوکاری مدیریتشده توسط امریکاییها است« :زلمی خلیلزاد
چند روز قبل با برخی از چهرههای سیاسی دیدار داشت .در آینده با
تمام سیاسیون به شکل انفرادی دیدار خواهد داشت و همه را در یک
چارچوب که از قبل توسط امریکاییها برنامهریزی شده ،کنار هم قرار
میدهد و کسانی را که همسو با این پروسه نباشد مثل رییسجمهور
غنی ،به حاشیه بکشانند».
نظیف شهرانی ،پژوهشگر مردمشناسی و استاد دانشگاه در اندیانای
امریکا در گفتوگو با اطالعات روز ،میگوید اگر تمام طرفهای
سیاسی بر این نظر باشند که حکومت موقت بهحیث یک راه حل
در مذاکرات افغانستان به میان بیاید ،امریکایها از چنین طرحی

اگرچه دو طرف مذاکرهکننده از حکومت موقت هراس
دارند و منافع خود را در آن نمیبینند ،اما حکومت
موقت تنها فرصت حل بنبست سیاسی و پایان جنگ
افغانستان است .چنانکه تجربه همهی کشورهای
درگیر جنگهای داخلی نشان میدهد که بدون
تشکیل حکومت موقت زمینه حل سیاسی منازعه
ممکن نبوده است.

طرفداری خواهند کرد« :بهخصوص اگر شورای عالی مصالحه همچون
پیشنهادی را پیشکش کند یا از دوحه چنین پیشنهاد بیرون شود
و طالبان با هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسالمی افغانستان به این
فیصله برسند که راه حل بهتر یک حکومت موقت است ،هم جامعه
جهانی و هم نیروهای سیاسی در داخل افغانستان از آن حمایت
خواهند کرد».
دکتر کریم پاکزاد ،پژوهشگر در بنياد مطالعات بينالمللي و
استراتژيك فرانسه در گفتوگو با اطالعات روز ،با اشاره به ماهیت
جنگ افغانستان که اگرچند پس از ۲۰۰۱م ،یک طرف نیروهایی
امریکایی بوده ،اما این جنگ جاری ادامه جنگهای داخلی است
که «در گذشته با پیچیدگی قومی ،مذهبی و سیاسی» وجود داشته
و اکنون نیز پایان این جنگ یک راه حل دارد« :بدون یک راه حل
اساسی در قالب یک حکومت موقت ممکن نیست .اگرچه دو طرف
مذاکرهکننده از حکومت موقت هراس دارند و منافع خود را در آن
نمیبینند ،اما حکومت موقت تنها فرصت حل بنبست سیاسی و
پایان جنگ افغانستان است .چنانکه تجرب ه همهی کشورهای درگیر
جنگهای داخلی نشان میدهد که بدون تشکیل حکومت موقت
زمینه حل سیاسی منازعه ممکن نبوده است».
ارگ در انتظار چراغ سبز واشنگتن
عمر صمد ،پژوهشگر در شورای اتالنتیک و سفیر پشین افغانستان
در بلجیم در گفتوگو با اطاالعات روز میگوید ،به نظر می رسد در
داخل افغانستان هنوز در مورد صلح و تحوالت پس از آن وحدت
نظری وجود ندارد« :هنوز روی میکانیزم صالحیتها به توافق نهایی
نرسیدهاند و ارگ در انتظار چراغ سبز واشنگتن است».
آقای صمد میگوید که اگر اراده و نیت صادقانه برای صلح وجود
داشته باشد ،به یک قاموس و روایت دیگر ضرورت دارد« :تدریجا
زمينهی اعتمادسازی را بیشتر سازد و راه را برای حل مناقشات و
منازعات هموار کند ،نه عکس آن».
ادریس رحمانی در این زمینه میگوید ،رییسجمهور غنی در ارگ
بهجای اینکه به صلح فکر کند به ادامه قدرت خودش میاندیشد:
«آقای غنی اصال به دنبال صلح نیست ،بلکه به دنبال تداوم قدرت
خودش است».
نظیف شهرانی نیز سخن رییسجمهور غنی را که بر انتقال قدرت
از طریق انتخابات تأکید کرده ،به معنای تأکید و تالش برای در
قدرتماندن میداند« :آقای غنی بهانههایی میتراشد تا موقف فعلی
خود را در قدرت از دست ندهد .اینکه امیدوار است تا قدرت را تنها
به یک حکومت منتخب تحویل بدهد ،معنایش این است که مدت
زمانی که از ریاست جمهوریاش مانده ،را از دست ندهد».
هنوز روشن نیست که در دور دوم مذاکرات آجندای اصلی چیست،
اما قبال برخی از اعضای هیأت مذاکراتی افغانستان گفته است که دور
بعدی مذاکرات بر سر تقسیم قدرت است.
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برریس و بازنگری گز ینههای نظامی توسط ارتش ارسائیل برای «برخورد احتمایل با ایران»

اطالعات روز :رییس ستاد ارتش اسرائیل به فرماندهان
خود دستور داده است طرحهای موجود برای حمله به
تاسیسات هستهای ایران را بازنگری کرده و برای اجرای
عملی آنها آماده شوند.
به گزارش رادیو فردا ،همزمان اسرائیل برای نخستین بار
به حوزه فعالیت سنتکام ،ستاد فرماندهی مرکزی امریکا،
افزوده میشود؛ این فرمان برای تقویت محور اسرائیل و
اعراب در رویارویی احتمالی با ایران ارزیابی شده است.
این گامها در حالی رخ میدهد که دولت اسرائیل خود را
برای بروز اختالف با دولت جو بایدن بر سر ایران آماده
کرده و به تیمسازیهای مختلف و تعیین نماینده ویژه
برای تعامل با دولت تازه امریکا روی آورده است.
روزنامه اسرائیل هیوم روز پنجشنبه ۲۵ ،جدی ،نوشت که
به دستور کادر سیاسی ،جنرال آویو کوخاوی ،رییس ستاد
ارتش ،از فرماندهان و نهادهای ارتش خواسته است تا سه
گزینه نظامی را برای حمله احتمالی به تاسیسات هستهای
ایران آماده کنند تا همین روزها به کابینه امنیتی اسرائیل

ارائه شود.
ماموریت تهیه گزینههای نظامی به واحد راهبردی رکن
سوم ارتش یا «دایره ایران» و در زمینه تشدید فعالیت
هستهای ایران در تناقض با برجام ،به فرماندهان نظامی
اسرائیل محول شده است.
اسرائیل هیوم ،پرتیراژترین روزنامه این کشور و حامی
بنیامین نتانیاهو ،در صفحه نخست خود افزوده که ارتش
در حال کار روی سه گزینهای است که رییس ستاد
درخواست کرده و هدف از آن ،تضعیف کوششهای
هستهای ایران یا در صورت لزوم ،مقابله عملی با ایران
است.
این روزنامه به منبع مشخصی اشاره نکرده ،اما به نقل از
جنرال بنی گانتز ،وزیر دفاع و رییس پیشین ستاد ارتش،
نوشته است که اسرائیل «باید» گزینه نظامی حقیقی علیه
ایران به روی میز داشته باشد.
رویترز در این زمینه نوشته که اسرائیل از مدتها پیش
برنامه حمله به ایران را آماده کرده و روزنامه اسرائیل

هیوم ،برای تاکید بر وجود گزینه نظامی و جهت هشدار به
ایران ،این گزارش را منتشر کرده است.
خبرگزاری رویترز یادآوری کرده است که این نوع هشدارها
از سوی اسرائیل در زمان دولت باراک اوباما نیز بارها مطرح
شد و برخی مقامات امریکا تردید داشتند که اسرائیل با
همه تجهیزات پیشرفته و توان هستهای (نظامی) ،بتواند
ضربات جدی و اثربخش به برنامه هستهای ایران بزند.
اما جنرال ذخیره اهود باراک ،وزیر دفاع پیشین اسرائیل،
که در دهه گذشته بارها از احتمال حمله کشورش به
ایران سخن گفته بود ،روز پنجشنبه گفت اگر جو بایدن
به برجام بازگردد ،حمله اسرائیل به ایران «حتمی» است.
آقای باراک در حالی این سخن را بیان کرده که از
مخالفان سرسخت بنیامین نتانیاهو در سیاست داخلی
اسرائیل است.
شماری از وزیران دولت نتانیاهو در روزهای گذشته ابراز
«امیدواری» کردند که دولت جو بایدن سیاست فشار
حداکثری بر حکومت تهران را ادامه داده و تحریمهای
سخت و فراگیر علیه ایران را «تا برچیده شدن برنامه
هستهای ایران» برطرف نکند.
اما اسرائیل کاتز ،وزیر دارایی و یکی از سران اصلی حزب
لیکود ،روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیوی ارتش ،تایید
کرد که اختالفات دولت اسرائیل با جو بایدن بر سر ایران،
چالشهایی در مناسبات دو کشور ایجاد خواهد کرد.
الی کوهن ،وزیر اطالعات اسرائیل ،نیز در این روز به
تلویزیون سایت خبری واینت گفت کشورش مذاکرات
غیررسمی با مقامات انتخابی برای دولت بایدن را آغاز
کرده تا دولت تازه امریکا را از بازگشت به برجام و نشان
دادن نرمش در قبال ایران دور کند.
در حالی که یوسی کوهن ،رییس موساد ،برای گفتوگوی
غیررسمی با مقامات دولت بایدن به واشینگتن رفته،
رسانههای اسرائیل و امریکا نوشتهاند که بنیامین نتانیاهو
برای «جلوگیری از انحراف دولت بایدن» در ارتباط با

ایران ،در حال تیمسازی است و دو هیئت نظارت بر
اقدامات امریکا در خصوص ایران ،برپا میکند.
در این میان ،روزنامه وال استریت جورنال روز  ۲۵جدی
گزارش داد که دونالد ترمپ به سنتکام ،ستاد فرماندهی
مرکزی امریکا ،فرمان داده تا اسرائیل از این به بعد ،بخشی
از حوزه فعالیت استحفاظی این نیروها باشد.
به نوشته این روزنامه ،این دستور آقای ترمپ که دورهاش
کمتر از یک هفته دیگر پایان مییابد یکی از آخرین
گامهای حمایتی او از اسرائیل ،و در راستای شکل دادن
دستور کار خاورمیانه پیشاپیش ِروی کار آمدن جو بایدن
است.
مقامات نظامی امریکا به وال استریت جورنال گفتند که این
تغییرات نظامی ،جبهه همکاری اسرائیل و امیرنشینهای
خلیج فارس در برابر ایران را تقویت میکند.
اسرائیل تا پیش از این در حوزه استحفاظی یوکام،
فرماندهی ارتش امریکا در اروپا ،قرار داشت.
اسرائیل که مخالف برجام و مشوق عمده خروج امریکا
از این توافق هستهای بود ،گفته است که گام روزهای
گذشته ایران در غنیسازی اورانیوم با غلظت  ۲۰درصدی
«نقض فاحش» برجام است.
دانی دنون ،سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد ،در
مباحثات شورای امنیت در روز چهارشنبه ۲۴،جدی ،یک
طرح پنج مادهای برای رسیدگی به «خطرات اتمی ایران»
ارائه کرد و خواهان یک نشست ویژه شورا در این باره شد.
ایران اما تأکید کرده است که غنیسازی  ۲۰درصدی
و سایر گامهای کاهشی از تعهدات هستهایاش ،قابل
برگشت است به این شرط که امریکا تحریمهای فلجکننده
علیه ایران را بردارد.
علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ایران ،هفته گذشته
گفت که حکومت او برای بازگشت امریکا به برجام «عجله
ندارد» و تنها در صورت رفع تحریمها است که بازگشت
امریکا به برجام «معنا خواهد داشت».

پیشنهاد  ۱.۹تر یلیون دالری بایدن برای بهبود اقتصادی
اطالعات روز :جو بایدن رییسجمهوری منتخب امریکا
پنجشنبه شب برنامه خود برای احیای اقتصاد کشور که
در اثر همه گیری کرونا ضربه خورده را اعالم کرده است.
این طرح شامل پرداخت  ۱۴۰۰دالر به هر امریکایی
خواهد بود.
به گزارش بیبیسی فارسی ،برنامه ای با برچسب قیمتی
 ۱.۹تریلیون دالر که قرار است از کسب و کارهای خرد و
خانواده های امریکایی در برابر آسیب های گسترده ناشی
از همه گیری کرونا حمایت کند.
تعداد قربانیان ویروس کرونا در امریکا تا روز پنجشنبه
به مرز  ۴۰۰هزار نفر نزدیک شد وبیش از  ۲۳میلیون
امریکایی به این ویروس مبتال شده اند.

رییسجمهوری منتخب امریکا که چند روز بیشتر با
ورود به کاخ سفید فاصله ندارد پنجشنبه شب در یک
سخنرانی خطاب به مردم و قانونگذاران امریکایی گفت
کشور با بحرانی انسانی روبروست و نباید برای پایان دادن
به رنچ انسان ها لحظه ای را هدر داد.
او گفت« :نه تنها از نظر اقتصادی حیاتی است که وارد
عمل شویم بلکه معتقدم از نظر اخالقی وظیفه ماست .در
میانه این همه گیری نمی توانیم بگذاریم مردم گرسنه
بمانند یا خانه هایشان را از دست بدهند .یا پرستارها
و معلم هایی را تماشا کنیم که کارشان را از دست می
دهند آن هم وقتی که اینقدر به آنها احتیاج داریم».
برنامه آقای بایدن برای احیای اقتصادی که «برنامه نجات

امریکا» نام گرفته مجموعه ای از مشوق های اقتصادی و
کمک های مستقیم است که نزدیک به دو تریلیون دالر
ارزش دارد و از جمله شامل کمک های نقدی مستقیم،
گسترش بیمه بیکاری ،کمک هزینه اجاره خانه ،کمک
هزینه مواد غذایی ،کمک به کسب وکارهای کوچک
است.
جو بایدن وعده داده که در صد روز اول دولت خود صد
میلیون امریکایی را واکسینه کند و حدود  ۴۱۵میلیارد
دالر این برنامه برای مقابله با همه گیری است.
در بطن این بخش از برنامه  ۲۰میلیارد دالر برای برنامه
واکسیناسیون ملی در نظر گرفته شده و  ۵۰میلیارد دالر
برای تست و رصد کرونا.

همچنین یک کمک مستقیم  ۱۴۰۰دالری به امریکایی
ها در نظر گرفته شده و  ۴۴۰میلیارد دالر نیز برای کمک
به کسب و کارهای خرد اختصاص دارد.
در حالی که روزانه بیش از  ۲۰۰هزار امریکایی به ویروس
کرونا مبتال می شوند هفته جاری ،یک میلیون امریکایی
خواستار مقرری بیکاری شده اند که به گفته وزارت کار
امریکا از ماه جوالی تا کنون بی سابقه بوده است.
طرح آقای بایدن ابتدا نیازمند تصویب کنگره خواهد بود
و جمهوری خواهان عموما از ریخت و پاش های پر هزینه
دولتی دل خوشی ندارند اما قدرت گرفتن دموکرات ها
در سنا شانس دولت تازه را برای تصویب این برنامه بیشتر
می کند.

اداره اطالعات انرژی امر یکا:

اطالعات روز :اداره اطالعات انرژی امریکا میگوید درآمد
خالص صادرات نفت و محصوالت نفتی ایران در  ۹ماه سال
 ۲۰۲۰تنها  ۱۱میلیارد دالر شده است.
این گزارش که پنجشنبه  ۲۵جدی منتشر شده ،میگوید،
ایران در سال  ۲۰۱۹حدود  ۳۰میلیارد دالر و سال ۲۰۱۸
حدود  ۶۷میلیارد دالر درآمد خالص از محل صادرات نفت و
محصوالت نفتی داشت.
به گزارش رادیو فردا ،بر اساس آمارهای شرکتهای ردیابی
نفتکشها و سازمانهای بینالمللی ،از جمله آژانس بینالمللی
انرژی ،صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران به ۳۰۰
هزار بشکه در روز افت کرده است .قبل از تحریمهای امریکا
این رقم  ۲.۵میلیون بشکه بود.
ایران همچنین قبل از تحریمهای امریکا روزانه حدود
 ۴۵۰هزار بشکه صادرات محصوالت نفتی (مازوت ،بنزین،
گازوئیل ،گاز مایع و غیره) داشت ،اما گزارش تازهای درباره
میزان صادرات محصوالت نفتی ایران منتشر نشده است.

درآمد نفیت ایران در  ۹ماه  ۲۰۲۰به  ۱۱میلیارد دالر رسید

ساعاتی قبل از انتشار گزارش اداره اطالعات انرژی امریکا،
سازمان کشورهای صادرکننده نفت ،اوپک ،نیز گزارش سال
 ۲۰۲۰را منتشر کرد که میگوید تولید نفت ایران در این
سال به زیر  ۲میلیون بشکه در روز سقوط کرد و قیمت نفت
صادراتی ایران نیز بیش از  ۳۰درصد کاهش یافته است.
مصرف داخلی نفت ایران روزانه  ۱.۷میلیون بشکه است و
بدین ترتیب ،جمهوری اسالمی تنها  ۳۰۰هزار بشکه نفت
مازاد برای صادرات دارد.
قبل از تحریمهای امریکا ،تولید نفت خام ایران حدود ۳.۸
میلیون بشکه بود که  ۲.۱میلیون بشکه آن صادر میشد.
ایران همچنین روزانه  ۴۰۰هزار بشکه صادرات میعانات
گازی داشت .اکنون کل صادرات نفت خام و میعانات گازی
ایران به  ۳۰۰هزار بشکه افت کرده است.
عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی ایران  ۱۸جدیماه
اعالم کرد ٬صادرات نفت ایران از ابتدای سال  ۹۸تاکنون
(دی ماه) در مجموع کمتر از  ۲۰میلیارد دالر بوده و

دسترسی بانک مرکزی به این منابع نیز «بسیار کمتر» بوده
است .بدین ترتیب ،متوسط صادرات ساالنه نفت ایران طی
دو سال اخیر کمی بیش از  ۱۰میلیارد دالر بوده است.
البته آمارهای ارئه شده توسط آقای همتی تنها شامل نفت
خام است و محصوالت نفتی را در نظر نگرفته است.
اداره اطالعات انرژی امریکا ارزیابی کرده است که پارسال
درآمد کل اعضای اوپک از صادرات نفت  ۳۲۳میلیارد دالر
شده که تقریبا نصف سال  ۲۰۱۹است.
علت سقوط کل درآمدهای نفتی اوپک به کاهش تولید نفت
این مجموعه در سال گذشته ،همچنین افت بیش از ۳۰
درصدی قیمت نفت در سال  ۲۰۲۰بر میگردد.
اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه پارسال توافق
کردند که تولید روزانه خود را  ۹.۷میلیون بشکه کاهش
دهند تا قیمت نفت افزایش یابد.
همچنین افت درآمدهای صادراتی نفت ایران و ونزوئال نیز
در کاهش درآمدهای نفتی اوپک تاثیر چشمگیر داشته

است.
این گزارش میگوید ونزوئال در  ۹ماه  ۲۰۲۰تنها موفق به
صادرات  ۴میلیارد دالر نفت و محصوالت نفتی شده است.
این رقم در سال  ۲۰۱۹حدود  ۲۷میلیارد دالر بود.
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تاوان رشوع بدمان را دادیم

راشفورد:

ز یدان :چه می خواهید؟ یب خیال فصل بشویم؟

زین الدین زیدان ناکامی رئال در سوپرکاپ
را ناراحت کننده دانست ولی عنوان کرد که
باید به چالش های بعدی فکر کرد.
رئال مادرید پنجشنبه شب در نیمه نهایی
سوپرکاپ اسپانیا بازی را  1-2به بیلبائو
باخت و نتوانست حریف بارسا در فینال
شود.
رئال در نیمه اول دو گل دریافت کرد و

کریم بنزما در دقیقه  73یکی از گل ها را
جبران کرد اما حمالت کهکشانی ها برای
زدن گل تساوی نتیجه ای نداشت .به این
ترتیب اولین جام فصل برای رئال از دست
رفت.
زین الدین زیدان سرمربی رئال در
پایان بازی گفت «:نیمه اول بازی دشوار
و پیچیده ای شد .دقایق ابتدایی را خوب
شروع نکردیم و در بازی خوانی حریف
مشکل داشتیم .دو اشتباه فردی باعث
شد دو گل دریافت کنیم .آنها  2موقعیت
داشتند و هر دو هم گل شد .وقتی دو
گل عقب می افتید ،طبیعی است که کار
برای شما دشوار شود ولی نیمه دوم بهتر
شدیم و شانس های خوبی خلق کردیم .دو
توپ هم به تیر زدیم .به یک گل رسیدیم
ولی دومی را نزدیم .در نهایت تاوان شروع

بدمان را دادیم».
زیدان ادامه داد «:بیلبائو به خوبی پرس
می کرد و ما در نیمه اول نمی توانستیم
به از الیه های دفاعی این تیم عبور کنیم
و عمال کاری انجام نمی دادیم .توپ هایی
از دست می دادیم که در حالت طبیعی از
دست نمی دادیم.
می دانم که این شکست تبعاتی خواهد
داشت و طبعا انتقادات به ما زیاد خواهد
شد ولی کاری که باید انجام دهیم نگاه رو
به جلو است و باید با انگیزه به سمت چالش
های بعدی برویم.
تاثیر این شکست روی ادامه فصل؟ چه
می خواهید؟ انتظار دارید از حاال پا پس
بکشیم؟ اینطور نیست؛ باید بیشتر کار
کنیم تا این ناکامی جبران شود .ابتدا
کمی استراحت و سپس فکر کردن به بازی

بعدی».
حذف به مثابه فاجعه «:این یک فاجعه
نیست .فاجعه وقتی است که به راحتی و
بدون هیچ تالش و کوششی حذف بشوید.
ما در زمین همه توان مان را گذاشتیم ولی
نشد .من به این حذف شدن فاجعه نمی
گویم».
تعویض بنزما «:از کریم راضی بودم ولی
ماریانو را وارد زمین کردم تا خط حمله مان
تازه نفس تر شود».
عملکرد بد هازارد «:او باید اعتماد به
نفسش را به دست بیاورد .یک بازی خوب،
یک گل و حرکت هایی در بازی که تفاوت
ها را رقم بزند ،کمک خواهد کرد تا هازارد
اعتماد از دست رفته اش را بازیابی کند .می
دانم او چه کیفیتی دارد و مورد حمایتم قرار
دارد .در مورد هازارد باید صبور باشیم».

یک گام تا نهایی شدن انتقال ستاره سییت به بارسلونا
اسپورت مدعی شد انتقال اریک گارسیا
به بارسلونا در آستانه نهایی شدن قرار
گرفته است.
اریک گارسیا در سال  2017کاتالونیا را
ترک کرد و به منچسترسیتی پیوست.
این مدافع اسپانیایی طی ماههای
گذشته به هدف اصلی باشگاه بارسلونا
در نقل و انتقاالت تبدیل شده و از همان

ابتدا به نظر میرسید که بلوگرانا قصد
دارد هر طور که شده این بازیکن را
برای تقویت خط دفاعی خود به نوکمپ
بیاورد.
از طرف دیگر قرارداد گارسیا با
منچسترسیتی تنها تا پایان فصل
جاری اعتبار دارد و مشخص شده که
خود این بازیکن نیز هیچ عالقه ای به

ماندن در جمع سیتیزن ها ندارد و به
نوعی خواهان حضور در بارسلوناست؛
موضوعی که چندی پیش به تایید
سرمربی سیتی یعنی پپ گواردیوال نیز
رسیده بود.
در همیـن ارتبـاط طـی روزهـای اخیـر
منابـع مختلـف گـزارش دادند کـه تمام
توافقـات الزم برای انتقال اریک گارسـیا

بـه نوکمپ انجام شـده اسـت .موضوعی
کـه اکنـون اسـپورت نیـز آن را تاییـد
کـرده اسـت .ایـن منبـع کاتاالنـی ادعا
مـی کنـد کـه تنهـا یـک گام تـا انتقال
اریـک گارسـیا بـه بارسـلونا باقـی مانده
و ایـن بازیکـن طـی روزهـای آینـده بـا
قراردادی  5سـاله راهـی بلوگرانا خواهد
شد .

 1ثانیه هم در مورد آینده بیل بحث نکرده ایم

وا کنش مور ینیو به شایعات بازگشت بیل به رئال
ژوزه مورینیو شایعات اخیر در مورد
بازگشت قطعی گرت بیل به رئال را رد کرد.
گرت بیل که در تابستان و در یک انتقال
پر سر و صدا با قرارداد قرضی و یک ساله
از رئال مادرید به تاتنهام پیوست ،تا به
اینجا نتوانسته خود را به ترکیب اصلی
تیم لندنی تحمیل کند و همچون آخرین
فصول حضور در لوس بالنکوس اغلب یک
نیمکت نشین بوده است.
در ابتدا به نظر میرسید که ستاره ولزی در
تاتنهام کامال خوشحال است و قصد دارد در
تیم لندنی دوباره به روزهای خوش گذشته
بازگردد اما داستان تکراری مصدومیت ها و
پس از آن نیمکت نشینی در تیم جدید نیز

برای او تکرار شده و بیل هرگز نتوانسته به
فرم مورد نظر خود بازگردد.
دیروز نشریه تایمز ادعا کرد که سران
تاتنهام تصمیم گرفته اند تا قرارداد قرضی
بیل را تمدید نکنند و او تابستان به رئال
باز خواهد گشت.
ژوزه مورینیو سرمربی تاتنهام که در
نشست خبری بازی با شفیلدیونایتد
شرکت کرده بود ،در مورد شایعات
پیرامون بیل گفت «:ما در باشگاه حتی
یک ثانیه هم در مورد آینده بیل بحث و
گفت و گو نکرده ایم .اینکه قرارداد قرضی
اش تمدید شود یا برگردد .او بازیکن قرضی
ما تا پایان فصل است و به شما قول می

دهم که در مورد فصل بعد هنوز هیچ
صحبتی نشده است».
مورینیو ادامه داد «:بیل وقتی به جمع
ما پیوست ،مصدوم بود .او یک ماه دور از
میادین ماند و سپس به تدریج در بازی
های دور گروهی لیگ اروپا مورد استفاده
قرار گرفت .این کمک کرد شرایط بدنی
اش بهتر شود.
بازی در لیگ برتر داستانی متفاوت با دور
گروهی لیگ اروپا و بازی های حذفی چون
جام اتحادیه و جام حذفی دارد .بله؛ گرت
در لیگ برتر خیلی به میدان نرفته ولی
همه می دانید که او در یکی دو سال
گذشته شرایط خوبی در رئال نداشت

پس باید در مورد او صبور باشیم .او برابر
استوک سیتی که یک نیمه خوب را هم
داشت ،دوباره مصدوم شد و معتقدم قدم
به قدم می توان بیل را به روزهای اوجش
برگرداند».

«دعوت به اظهار عالقمندی»

مور ینیو به ما یاد داد
چگونه پنالیت بگری یم

مهاجم منچستریونایتد در صحبت هایی
اعالم کرد ژوزه مورینیو به او و سایر بازیکنان
منچستریونایتد می گفته است چگونه از داور
پنالتی بگیرند.
مدتی است بحث پنالتی های زیاد
منچستریونایتد در لیگ برتر به سوژه رسانه ها
تبدیل شده است .از زمانی که یورگن کلوپ به
صراحت اعالم کرد داورها خیلی برای یونایتد
پنالتی می گیرند این موضوع به سوژه داغ در
رسانه های بریتانیایی تبدیل شده است.
به نقل از گاردین ،مارکوس راشفورد مهاجم
منچستریونایتد نیز به این مسئله ورود کرد و
گفت :وقتی مهاجمان یک تیم که سریع هم
باشند روی یک خط بازی کنند ،فرصت هایی
برای نفوذ در محوطه جریمه حریف ایجاد
می شود و مدافعان مجبور می شوند با تکل
مانع رسیدن بازیکن مقابل به دروازه خودی
شوند و این خیلی ساده است که در این مواقع
موقعیت پنالتی هم ممکن است به دست بیاید.
اما مواردی پیش آمده است که داورها اشتباه
کردند و پنالتی ما را اعالم نکردند .یادم می آید
وقتی مورینیو سرمربی بود  ،پنج یا شش بار
باید یک پنالتی می گرفتم که داورها این کار را
نکردند .مورینیو در پایان به من گفت« :اگر در
نحوه انجام این کار زیرکی ندارید  ،پس نمی
خواهید آن را انجام دهید».
پس از آن  ،شروع به گرفتن چند پنالتی
کردیم .این چیزی بود که از نظر پیشرفت شما
باید آن را یاد بگیرید و آن را درک کنید.
راشفورد معتقد است ارتباطی که با آنتونی
مارسیال و برونو فرناندس برقرار کرده است
یونایتد را به عنوان تیمی مدعی برای کسب
عنوان قهرمانی مطرح کرده است .اکنون
یونایتد در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد.
این سه نفر در هفته های اخیر پیشتاز بوده اند
و یونایتد پس از پیروزی یک بر صفر سه شنبه
شب برابر برنلی  ،لیورپول را به عنوان مدافع
عنوان قهرمانی در باالی جدول کنار زد تا برای
اولین بار بعد از رفتن سر آلکس فرگوسن،
یونایتد به صدر جدول لیگ برتر برسد.
منچستریونایتد در بازی بعدی خود باید در
لیگ برتر به دیدار لیورپول برود.

شماره دعوت درخواست به اسناد اظهارعالقمندی MAIL/IFAD/SNaPP2/23042020/CQS :
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم  SNAPP2وزارت زراعت  ،آبیاری و مالداری از تمام موسسات و شرکت های خدمات مشاورتی واجد شرایط دعوت مینماید تا درخواست های اظهار عالقمندی( )EOIخویش را برای
ورکشاپ  4روزه آموزش آموزگاران ( )TOTرا برای حدود  20تن از کارمندان ساحوی ترویج این پروژه مطابق الیحه وظایف ارایه شده در اسناد اظهار عالقمندی در دفتر مرکزی  SNAPP2دایر نماید.
شرکت ها وموسسات خدمات مشاورتی میتوانند اسناد اظهار عالقمندی مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه  SNAPP2ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ( )www.npa.gov.afو هم چنان
معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری ( ) www.mail.gov.afو ویب سایت اکبر بدست آورده  ،شرکت ها و موسسات مشاورتی میتواند اسناد اظهار عالقمندی خویش را مطابق الیحه وظایف ارایه
شده در اسناد درخواست اظهار عالقمندی و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن الی تاریخ  20/11/1399ساعت  10بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه های ملی
دارای اولویت دوم ،واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری تسلیم نمایند ،اسناد های ارایه شده اظهارعالقمندی انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
اسناد های رسیده اظهار عالقمندی شرکت ها و موسسات مشاورتی بتاریخ  20/11/1399ساعت  10بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه  SNAPP2واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری باز گشایی میگردد.

Saturday 16 January 2021 Year 10 No 2070

شنبه |  27جدی  | 1399سال دهم | شماره 2070

ابیدن چگونه یمتواند به برقراری صلح اپیدار در افغانستان کمک کند؟
جیمز کانینگهام ،هوگو الرنس ،رونالد نیومان،
ریچارد اولسون و ارل آنتونی وین ،شورای آتالنتیک
مترجم :جلیل پژواک

از مهمترین مسائل مرتبط با سیاست خارجی کاخ سفید که
رسیدگی به آن اولویت دولت جدید ایاالت متحده به رهبری
بایدن خواهد بود ،یکی هم جنگ افغانستان و تصامیم دشوار
مرتبط با آن است .بهرغم اشتباهات ایاالت متحدهی تحت
رهبری ترمپ در خصوص افغانستان ،اکنون این کشور واقعا
ممکن است فرصتی برای دستیابی به نوعی توافق سیاسی و
کاهش قابلمالحظه خشونت داشته باشد.
تیم جو بایدن در مسیرش ب ه سمت برقراری صلح پایدار در
افغانستان باید خیلی محتاطانه گام بردارد .دولت جدید ایاالت
متحده از یک طرف باید روشن کند که صلح در افغانستان به
معنای تحویلدادن این کشور به دست طالبان نیست ،بلکه
مستلزم جلوگیری از پیروزی نظامی طالبان است .از طرف
دیگر دولت بایدن و شرکای ایاالت متحده باید فشارشان را بر
حکومت افغانستان برای مذاکره جدی با طالبان حفظ کنند
و برای کابل واضح سازند که حمایت نظامی یا مالی امریکا را
بهعنوان مجوزی برای امتناع از سازش تصور نکند.
دولت بایدن باید همهی این کارها را انجام دهد و در عینحال
بپذیرد که مذاکرات موفقیتآمیز ،یعنی مذاکراتی که موجب
حفظ قانون اساسی و حقوق بشر بهویژه حقوق زنان شود،
زمانبر است.
تالش برای دستیابی سریع به صلح در افغانستان به
اشتباهات بیشماری انجامیده است .دولت ترمپ بارها
حکومت افغانستان را وادار کرد تا در مذاکرات باج دهد و حتا
در مواردی برای عبور از بنبستها در روند مذاکرات دست به
تضعیف مواضع خود واشنگتن زد .در نتیجهی این اشتباهات
طالبان به خواستههایشان افزودهاند ،هیچ امتیازی ندادهاند و
به مذاکرهکنندگان جانب حکومت افغانستان نیز گفتهاند که
ش مذاکرهکنندگان حکومت مذاکره در مورد تسلیمی
یگان ه نق 
حکومتشان به طالبان است.
تیم بایدن باید مصمم و با حوصله هر دو طرف مخالف را به
سمت توافق پایدار که بتواند به جنگ طوالنی افغانستان پایان
بخشد ،سوق دهد .اگر این کار به خوبی انجام شود ،منافع
امنیتی ایاالت متحده در افغانستان و منطقه تقویت خواهد
شد .اگر بد انجام شود ،همانطور که تاحاال شاهدش بودهایم،
باعث خواهد شد تروریستها در افغانستان جان و جا بگیرند و
زنان و مردان این کشور بهدست سرنوشت شوم سپرده شوند.
طالبان در حقیقت همینحاال در تالشند تا از وضعیت امنیتی
روبه وخامت افغانستان که در آن روشنفکران ،روزنامهنگاران
و رهبران جامعه مدنی به طرز سیستماتیک به قتل میرسند،
و نیز بیاطمینانی عمیق مردم و نخبگان این کشور در
خصوص سیاست امریکا ،به نفع خود استفاده کنند.
دولت بایدن که در فردای تحلیف ریاستجمهوری اولویتش
به احتمال زیاد مسائل فوریتر مانند تهدید روسیه و بحران
کووید 19و اقتصاد فلج ایاالت متحده خواهد بود ،باید
رویکردی کوتاهمدت را برای رسیدگی به این مسائل اتخاذ
کند تا فرصت پرداختن به موارد طوالنیمدت را داشته باشد.
اگر دولت جدید امریکا اعالم کند که تا زمان مشخصشدن
ن امر که آیا طالبان به تعهداتشان عمل کردهاند یا خیر،
ای 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را متوقف میکند،
فرصت خواهد یافت تا از باخت ،آنهم قبل از تصمیمگیری در
مورد طرح نهاییاش در خصوص افغانستان ،جلوگیری کند.
میراث دولت ترمپ
تیم بایدن نباید اعتبار فراهمشدن شرایط برای برقراری صلح
در افغانستان را از دولت ترمپ دریغ کند .ترمپ در اولین سال
ریاستجمهوریاش گرچه نسبت به نقش امریکا در افغانستان
عمیقا دچار تردید بود ،اما در نهایت به توصیههای وزیردفاع
وقت «جیمز متیس» ،مشاور امنیت ملی وقت «مکماستر» و
رییسستاد مشترک «جوزف دانفورد» گوش داد .نتیجه این
توصیهها توسعه استراتژی «مبتنی بر شرایط» برای منطقه
جنوب آسیا بود که ترمپ آنرا در ماه آگست سال 2017
اعالم کرد و بسیارهم موردتوجه قرار گرفت .در این استراتژی
مشخص شده بود که نفع استراتژیک ایاالت متحده همچنان
در جلوگیری از تبدیلشدن دوباره افغانستان به سکویی برای
حملهی تروریستها به خاک امریکا نهفته است .برای اطمینان
از تبدیلنشدن دوباره افغانستان به النه تروریستها ،رویکرد
دولت ترمپ شامل فشار نظامی بر شورشیان طالبان از طریق
توانمندسازی و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان با
ارائه مشاوره به این نیروها و تقویت تعامالت دیپلماتیک در

منطقه به ویژه با حامی اصلی طالبان ،پاکستان بود.
این رویکرد چندسره سرانجام و همانطور که باید ،شرایط
را برای مذاکرات مستقیم ایاالت متحده و طالبان در ماه
سپتامبر  2018فراهم کرد .گفتوگوهای صلح به رهبری
زلمی خلیلزاد از جانب ایاالت متحده ،و مال برادر از جانب
طالبان ،به امضای توافقنامهای بین دو طرف در  29فبروری
 2020انجامید .این توافقنامه تاریخی و نهچندان بیعیب،
شامل چهار عنصر اصلی بود :تعهد طالبان به جلوگیری از
فعالیت گروههای تروریستی مانند القاعده و والیت خراسان
دولت اسالمی در خاک افغانستان ،جدول زمانی برای خروج
نیروهای امریکایی تا اوایل سال  ،2020آغاز گفتوگوهای
صلح بین مقامات حکومت افغانستان و همتایان طالبانشان ،و
تعهد به کاهش خشونت در این کشور .در کنار این توافقنامه،
هم ایاالت متحده و هم حکومت افغانستان بهطور جداگانه بر
لزوم آتشبس نیز تأکید کردند.
این تالشهای دیپلماتیک چشمگیر از جمله آغاز گفتوگوهای
بیناالفغانی در دوحه ،فرصتی بیپیشینه را برای پایاندادن به
منازعه افغانستان و همچنین حفظ منافع امنیتی اصلی ایاالت
متحده فراهم کرد.
متأسفانه ترمپ برخالف توصیه مشاوران امنیت ملی خود
سعی کرد با اعالم تصمیمش به تکمیل روند خروج نیروهای
امریکایی از افغانستان تا پایان سال  2020اهداف انتخاباتی
«خروج مبتنی بر
تیمش را پیش ببرد .در نتیجه اعتبار
ِ
شرایط» از افغانستان آسیب دید .تویتهای بیمالحظه
رییسجمهور ترمپ و مداخالت بدوقت وی مذاکرات شکننده
صلح افغانستان را تضعیف کرد .عالوه براین ،تیم ترمپ
حکومت افغانستان را مجبور به دادن امتیازات یکجانبه به
طالبان کرد که آزادکردن زندانیان این گروه که ممکن است
تا حاال به میدان جنگ بازگشته باشند ،نیز شامل آن بود.
مداخالت ترمپ باعث تشجیع طالبان شد و به این گروه
جرأت داد عملیاتهای نظامیاش از جمله ترورهای هدفمند
مقامات ،روزنامهنگاران و رهبران جامعه مدنی را تشدید کند.
عالوه براین گزارشهای سازمان ملل متحد و اظهارات مقامات
امریکایی در کنار سایر تحلیلها حاکی از این است که گروه
طالبان به تعهدات خود در توافقنامهاش با ایاالت متحده در
خصوص القاعده ،عمل نکرده است.
فرصت بایدن
خوشبختانه بایدن ،وزیرخارجهی دولتش «تونی بلینکن»،
وزیردفاع دولتش «لوید آستین» و مشاور امنیت ملیاش
«جیک سالیوان» همه از تجربه کافی در خصوص افغانستان
برخوردارند .آنها ارزش ختم جنگ در این کشور از طریق
توافقی که بتواند زمینه را برای برقراری صلح پایدار و امکان
عملی را برای جلوگیری از تهدیدات ترویستی بینالمللی از
خاک افغانستان فراهم کند ،درک میکنند.
دولت جدید بایدن باید تصریح کند که از مذاکرات صلح
جاری در دوحه حمایت میکند .دولت بایدن باید روند
خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان تا زمانی که یک
بازنگری سیاستی سریع بینانهادی در این خصوص انجام
نشده ،متوقف کند .در روند بازنگری باید با ناتو ،اتحادیه اروپا

و سایر متحدان واشنگتن که با وفاداری کنار ایاالت متحده
در افغانستان مشارکت داشتهاند ،مشوره شود .روند بازنگری
باید بررسی مجدد خروج نظامیها را نهتنها به عنوان بخشی از
یک استراتژی سیاسی بلکه همچنین برای اطمینان از امنیت
نیروها ،دیپلماتها و سایر پرسنل امریکایی باقیمانده در
افغانستان شامل شود.
تیم بایدن در صحبتهای خصوصی با نمایندگان طالبان
در دوحه باید واضح سازد که ایاالت متحده حتا پس از
بازنگری سیاستهایش هیچ الزامی براساس توافقنامه ماه
فبروری  2020ایاالت متحده با طالبان برای تکمیل خروج
نیروهای امریکایی از افغانستان تا زمانی که شواهد ملموس
درباره عملیشدن تعهدات طالبان در مورد القاعده و سایر
سازمانهای تروریستی و جدیبودن این گروه در مذاکرات
برای صلح ،در دست نباشد ،ندارد.
تیم بایدن باید روشن کند که سطح نیروهای امریکایی در
افغانستان و سایر حمایتهای دیپلماتیک و مالی ایاالت
متحده به این کشور به اقدامات ملموس و قابل اعتماد طالبان
و حکومت افغانستان ـ اگر نه آتشبس ـ در راستای کاهش
چشمگیر و قابلاندازهگیری خشونتها در افغانستان بستگی
خواهد داشت.
مطرحکردن این نکات احتماال به چانهزنیهای دشواری با
طالبان منجر خواهد شد.
بایدن و مقامات ارشد دولتش باید عین نکات را با مقامات
پاکستانی نیز در میان بگذارند .ایاالت متحده باید واضح سازد
ِ
مثبت دوجانبه بین واشنگتن و اسالمآباد ،از جمله
که روابط
از سرگیری روابط نظامی دو کشور ،تنها زمانی ممکن خواهد
بود که مقامات نظامی ،استخباراتی و غیرنظامی پاکستان
بهطور جدی از نفوذشان بر طالبان برای کاهش خشونت در
افغانستان استفاده کنند و مطمئن شوند که طالبان با حسن
نیت و برای رسیدن به توافق سیاسی مذاکره میکند.
دولت جدید ایاالت متحده باید به رییسجمهور غنی و طبقه
سیاسی کابل واضح سازد که قرار نیست واشنگتن به کابل
چک سفید دهد و نیز ادامه حمایت مالی و نظامی امریکا
به تالش حکومت و نخبگان سیاسی افغانستان برای یافتن
راهحل سیاسی سازن دهی که بتواند خصومتها را پایان دهد،
بستگی خواهد داشت .رهبران افغانستان ،اعم از حکومتیها و
اعم از اپوزیسیون و جامعه مدنی در کابل باید اختالفاتشان
را که در واقع حکومت را از مذاکره مؤثر و در دستیابی

ایاالت متحده برای تسهیل مذاکرات باید
بهطور جدی پیشنهاد کند که هر دو طرف
مخالف با حضور یک میانجی مستقل و
قابلقبول از کشور ثالث موافقت کنند .چنین
ترتیبی در روند به طرفها کمک خواهد کرد
که بتوانند در مورد مسائل بسیار پیچیده و
عمیقا مورداختالف مذاکره کنند.

به اصالحات ضروری در زمینه امنیت و حکومتداری ناتوان
کرده است ،کنار بگذارند.
دولت بایدن باید با متحدان ،شرکا و سایر بازیگران اصلی
منطقه (از جمله چین ،روسیه و هند) برای بازسازی اعتماد و
ایجاد تفاهم پس از دوره ترمپ وارد تعامل استراتژیک و جدی
شود .عین تعامل با افغانها نیز الزم است .بیاعتمادی بین
ایاالت متحده و افغانها بیداد میکند و الزم است هریک از
طرفها راهی برای درک طرف دیگر پیدا کند.
ایاالت متحده و شرکایش باید هرچه را در توان دارند برای
ازسرگیری مذاکرات صلح در همین ابتدای سال  2021انجام
دهند .دور تازه گفتوگوها باید برای پرداختن به مسائل
اساسی که برای چارچوب حکومتی پسا جنگ الزامی است
آغاز شود .همهی این کارها اما بدون صبر و حوصله ناممکن
است .واکنش ایاالت متحده در برابر هر بنبست در جریان
گفتوگوها نباید پذیرفتن بیچونوچرای خواستههای طالبان
باشد.
ایاالت متحده برای تسهیل مذاکرات باید بهطور جدی پیشنهاد
کند که هر دو طرف مخالف با حضور یک میانجی مستقل و
قابلقبول از کشور ثالث موافقت کنند .چنین ترتیبی در روند
به طرفها کمک خواهد کرد که بتوانند در مورد مسائل بسیار
پیچیده و عمیقا مورداختالف مذاکره کنند.
با اینکه محرک اصلی منافع ایاالت متحده در افغانستان و
منطقه جنوب آسیا و آسیای میانه ،امنیت امریکا و امریکاییها
است ،دولت بایدن باید اهمیت ارزشهای ایاالتمتحده را
بازگرداند .ایاالت متحده باید حمایت خود را از اصول اصلی
قانون اساسی لیبرال افغانستان که دستآوردهای چشمگیر
این کشور طی بیستسال گذشته در زمینه حاکمیت
دموکراتیک ،توانمندسازی زنان ،محافظت از حقوق
اقلیتهای قومی و آزادی مطبوعات و اجتماعات را ممکن
کرده است ،دوباره اعالم کند .این کار با مواضع بایدن که
احیای نقش امریکا به عنوان محافظ دموکراسی در سراسر
جهان است ،کامال همخوانی دارد.
مهم است بپذیریم که صلح پایدار هرگز در افغانستان تحقق
نخواهد یافت ،مگر اینکه چارچوبی برای حکومتداری در
این کشور ایجاد شود که بتواند حقوق مردم را محافظت و
شرایط را برای دستیابی به عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی
پایدار مهیا کند.
همانطور که دونرها در کنفرانس ژنو در نوامبر  2020واضح
ساختند ،پیشرفت اقتصادی افغانستان به ادامه حمایت جامعه
جهانی از این کشور پیوند دارد .ایاالت متحده و شرکای
ی برای
بینالمللیاش باید از اهرم حمایت اقتصادی (حیات 
افغانستان) و کمکهای توسعهایشان به این کشور برای
تأثیرگذاری بر رفتار و عملکرد طالبان و حکومت افغانستان به
صورت کامل و مؤثر استفاده کنند.
برای دولت بایدن باید روشن باشد که یک رویکرد قاطع
و صبورانه میتواند نتیجه خوبی برای منافع ایاالت متحده
و افغانستان داشته باشد .اندازه و هزینه حضور امریکا در
افغانستان بهطور قابلمالحظه کاهش یافته است و اکنون
دو طرف درحال گفتوگو هستند .دیپلماسی ماهرانه و مؤثر،
استفادهی خوب از کمکها و ابزارهای نظامی و حمایت
شرکای افغانستان میتواند به این کشور برای رسیدن به
صلحی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندانش آنرا آرزو دارند
و صلحی که منافع امنیتی ایاالت متحده را تأمین و جایگاه
بینالمللی امریکا را تقویت کند ،کمک کند.

جیمز بی .کانینگهام قبال به عنوان سفیر ایاالت متحده در
افغانستان ،اسرائیل و سازمان ملل و همچنین معاون سفیر در
کابل خدمت کرده است.
هوگو الرنس قبال به عنوان سفیر ایاالت متحده در هندوراس،
دستیار سفارت در افغانستان و کاردار ویژه واشنگتن در کابل
خدمت کرده است.
رونالد ای .نیومان قبال به عنوان سفیر ایاالت متحده در
الجزایر ،بحرین و افغانستان خدمت کرده و اکنون رییس
«آکادمی دیپلماسی امریکایی» است.
ریچارد اولسون قبال به عنوان نماینده ویژه ایاالت متحده
در افغانستان و پاکستان ،سفیر در اسالمآباد ،رییس امور
اقتصادی و کمکی واشنگتن در کابل و سفیر در امارات متحده
عربی فعالیت داشته است.
ارل آنتونی وین قبال به عنوان معاون سفیر و رییس امور
اقتصادی و کمکی در کابل ،سفیر در مکزیک و آرژانتین
و دستیار وزارت امورخارجه در امور اقتصادی و بازرگانی
خدمت کرده است.

