زعفران افغانستان
مقام نخست انستیتوت
بینالمللی ذایقهی اتحادیه
صفحه 2
اروپا را کسب کرد

صفحه 6

رکورد حراج تهران
با نقاشی  ۱۲میلیاردی
آیدین آغداشلو
شکسته شد
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شورای امنیت ملی:

کاهش نیروهای خارجی بر وضعیت
جنگ در افغانستان تأثیر منفی ندارد

مجلس نمایندگان پیشنویس دوم
سند بودجه سال مالی  ۱۴۰۰را نیز رد کرد

اطالعات روز :بهدنبال اعالم وزارت دفاع ایاالت
متحدهی امریکا (پنتاگون) مبنی بر کاهش شمار
نیروهای این کشور در افغانستان ،دفتر شورای
امنیت ملی میگوید که...
صفحه 2

 ۱۲نیروی خیزش مردمی
در غوریان هرات کشته شدند
صفحه 2

کابلنان؛

تاکسی دربست تا کوچهی ُبنبست
صفحه 3

برونو فرناندز:

برای شکست لیورپول
به آنفیلد میرویم!
صفحه 2

دو سرباز پولیس در تیراندازی
افراد ناشناس در شهر جاللآباد
کشته شدند

شناسایی  ۴۶مریض
جدید کووید۱۹
و فوت سه نفر در
شبانهروز گذشته

اطالعات روز :مقامهای محلی در والیت ننگرهار
میگوید که دو سرباز پولیس در تیراندازی افراد
مسلح ناشناس در شهر جاللآباد...،

انفجار ماین
کنارجادهای
در بغالن یک کشته
و دو زخمی
بر جای گذاشت

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

ابهام در کشتهشدن
عضو شورای والییت غور:

«قطعه امنیت ملی محکمه
صحرایی کرده است»

روز پنجشنبه 25 ،ماه جدی عزتاهلل بیک ،عضو
شورای والیتی غور در یک درگیری با نیروهای امنیت
ملی در غرب شهر فیروزکوه ،مرکز این والیت کشته
و سه محافظاش نیز زخمی شدهاند .در این زدوخورد
یک نیروی قطعه ویژهی امنیت ملی نیز کشته شده
است.
با رسانهایشدن این رویداد ،امنیت ملی افغانستان در
خبرنامهای اعالم کرد که عزتاهلل بیک در درگیری با
نیروهای قطعه ویژهی امنیت ملی پس از آن کشته
شد که بهجای «تسلیمشدن» ،اقدام به تیراندازی بر
این نیروها کرده بود .در این خبرنامه آمده بود که
عزتاهلل بیک در قضایای مختلف تروریستی از جمله
ترورهای زنجیرهای و هدفمند ،تجهیز و تمویل
طالبان ،انتقال سالحهای پیشرفتهی نوع...
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چرا برخی مقامات پیشنی و برحال
وزارت صحت به دادستاین معریف شدند؟

اطالعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان
میدهد اداره عالی بازرس  9مقام پیشین و برحال
وزارت صحت عامه افغانستان را به ظن عدم شفافیت در
پروسهی استخدام کارمندان شفاخانههای افغان-جاپان و
محمدعلی جناح ،عدم پرداخت بهموقع معاشات کارمندان

دنیای سویف،
رماین در باب فلسفه

کتاب دنیای سوفی در سال  ۱۹۹۱میالدی در ناروی
(نروژ) منتشر شد .نویسندهی آن یوستین گوردر است.
دنیای سوفی ،تاریخ فلسفه را به زبانی ساده برای نوجوانان
بیان میکند که تا کنون به  ۵۴زبان برگردانده شده و
عالوه بر نوجوانان در بین افراد | صفحه 5

صحی ،عدم مؤثریت آموزشها در استفاده از ونتالتورها،
ارائهی آمار و ارقام نادرست و نقض قانون تدارکات و مواد
طرزالعمل مصرف بودجه منظورشده جهت جلوگیری از
شیوع ویروس کرونا و خریداریهای مشکوک تجهیزات
طبی الزم جهت «تحقیقات الزم» به | صفحه 4

صفحه 7

صلح در حاشیه،
جنگ در منت

در روزهای که شهروندان افغانستان منتظرند
خبری امیدوارکننده از دوحه بشنوند ،میدان
جنگ در افغانستان گرم است و خبرهای
ناامیدکننده سرخط رسانههاست .دو شب پیش
 12نیروی خیزش مردمی در غوریان هرات
کشته شدند .صبح دیروز دو نیروی دولتی
در کابل در اثر انفجار ماین مقناطیسی کشته
شدند .همچنان صبح دیروز حملهی انتحاری
بزرگی در ولسوالی دامان والیت قندهار رخ
داد .براساس گزارشهای رسمی در حال
حاضر جنگ در دستکم  20والیت افغانستان
ادامه دارد که هم از غیرنظامیان و از نظامیان
قربانی میگیرد .دولت افغانستان و طالبان هر
روز آمار کشتههای دو طرف را به رخ یکدیگر
میکشند .برخالف معمول در سالهای گذشته
در فصل سرما میدان جنگ در افغانستان نسبتا
خاموش میشد ،نهایتا جنگهای پراکنده
میان جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی
افغانستان رخ میداد ،اما امسال نهتنها از شدت
جنگ کاسته نشده که آتش میدان جنگ
شعلهورتر شده است .این وضعیت همزمان
با مذاکرات صلح ناامیدکننده و دور از انتظار
است...
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خبرهای داخلی
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شدت جنگ در افغانستان نشان میدهد ظاهرا
هم دولت افغانستان و هم طالبان بیشتر از
آنچه که در مورد صلح تمرکز کنند ،بنای
جنگ را دارند .ادبیات سیاسی دو طرف بوی
جنگ و نفرتپراکنی میدهد .این وضعیت
نشان میدهد که هر دو جانب منافعشان را
در جنگ میبینند تا در پیشرفت مذاکرات
صلح .طالبان تاکنون از یک طرف بهطور قطع
از جنگ برای امتیاز در میز مذاکره استفاده
کردهاند و از سوی دیگر ،بیشتر از آنچه که
برای واردشدن به روند سیاسی تالش کنند
به فکر گسترش جغرافیای جنگ بودهاند .به
کاهش خشونت و آتشبس کمترین روی
خوشی نشان ندادهاند .مردم افغانستان ،جامعه
جهانی و نهادهای حقوقبشری مدام از طالبان
خواستهاند رویکرد جنگطلبانهشان را کنار
بگذارند .طالبان با تنندادن به آتشبس و
کاهش خشونت ،مقصر اصلی این وضعیت.
اما ارگ ریاستجمهوری اگرچه در ظاهر در
روند مشارکت کرده ،اما مواضع تلویحی تیم
سیاسی رییسجمهور غنی ،پیششرطهای
انعطافناپذیرش و ایستادگی در برابر روند
صلح در مقاطع مختلف شواهدیست که نشان
میدهد در موضع جنگ قرار دارد و به آمادگی
برای شدتگرفتن جنگ اذعان دارد .برخی
منابع از حکومت میگویند ارگ از امریکا
خواستار تجهیزات بیشتر جنگی شده و گفته
است در غیر این صورت از کشورهای دیگر
تجهیزات نظامی بهدست خواهند آورد.
از شروع دور دوم مذاکرات  10روز گذشته است.
در این مدت هیأتهای مذاکراتی افغانستان و
طالبان هیچ پیشرفتی نداشته است .دو طرف
در این مدت تنها دو نشست بینتیجه داشتند.
یکی از دالیل کندی مذاکرات این است که
هر دو طرف در مذاکرات تعهدی جدی ندارند.
هر دو طرف منافع خود را در جنگ میبینند.
برای طالبان شدت جنگ به معنای امتیاز
بیشتر سیاسی در گفتوگوهای صلح است
و برای رییسجمهور غنی مختلشدن روند
جاری صلح به معنای برچیدهشدن سایهی
حکومت موقت و رفع خطر کنارهگیری او از
قدرت است .این نگرانی که جنگ روند صلح
را خدشهدار میکند و از آغاز وجود داشت در
حال محققشدن است و امیدی چندانی برای
مذاکرات قطر باقی نگذاشته و ظاهرا در عمل
خشونت و جنگ بساط صلح را برمیچیند.
امریکا براساس توافق خود در حال بیرونشدن
از افغانستان است .بهتازگی شمار نیروهای
امریکایی در افغانستان به  2500نفر کاهش
یافته است .در چنین شرایطی اگر برای
پیشرفت مذاکرات دوحه ارادهای وجود دارد،
در قدم اول طالبان و در گام بعدی حکومت
افغانستان باید از رویکرد جنگطلبانهشان
عبور کنند .حاصل جنگ سیاهروزی بیشتر
مردم افغانستان است .نه طالبان میتوانند
از راه جنگ قدرت را در افغانستان بهدست
آورند و نه اشرف غنی میتواند در این وضعیت
حکومتداری کند.

دو رسباز پولیس
در تریاندازی افراد ناشناس
در شهر جاللآباد کشته شدند

اطالعات روز :مقامهای محلی در والیت
ننگرهار میگوید که دو سرباز پولیس در
تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر
جاللآباد ،مرکز این والیت کشته شدهاند.
ضیاءالحق امرخیل ،والی ننگرهار به روزنامه
اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی ساعت
 ۱:۰۰بعد از ظهر امروز (شنبه ۲۷ ،جدی) در
چوک باغ نارنج ،در مربوطات ناحیهی پنجم
شهر جاللآباد رخ داده است .آقای امرخیل
همچنان گفت که افراد ناشناس بر یک عراده
موتورسایکل نوع ریکشا سوار بودهاند.
در همین حال ،شاهدان عینی به روزنامه
اطالعات روز میگویند که افراد مسلح ناشناس
پس از تیراندازی بر سربازان پولیس ،از ساحه
فرار کرده و سالحهای پولیس را نیز با خود
بردهاند .فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این
رویداد را بر عهده نگرفته است.
والیت ناامن ننگرهار در شرق افغانستان
موقعیت دارد .در بخشهایی از این والیت که
با پاکستان نیز مرز مشترک دارد ،جنگجویان
داخلی و خارجی طالبان حضور و فعالیت
تروریستی دارند.
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مجلس نمایندگان پیشنویس دوم سند بودجه سال مایل  ۱۴۰۰را نزی رد کرد
اطالعات روز :اعضای مجلس نمایندگان
کشور امروز (شنبه ۲۷ ،جدی) پیشنویس
دوم سند بودجهی سال مالی  ۱۴۰۰را در
نشست عمومی این مجلس رد کردند.
در پیشنویس دوم سند بودجه برای سال
مالی  ۱۴۰۰خورشیدی بیش از ۴۷۳
میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که
از این میان ،بیش از  ۳۱۱میلیارد افغانی
بودجهی عادی و  ۱۶۱.۸۴۲میلیارد افغانی
بودجهی انکشافی پیشبینی شده است.
میررحمان رحمانی ،رییس مجلس
نمایندگان در نشست امروز این مجلس گفت
که این پیشنویس سند بودجه ۲۰ ،۱۴۰۰
مشکل جدی دارد .او افزود که  ۱۷مشکل
قبلی که باعث رد پیشنویس اول سند این
بودجه در مجلس نمایندگان شده بود ،نیز
شامل این مشکالت است.
آقای رحمانی تأکید کرد« :حکومت عالوه بر
اینکه به استثنای  ۱۷مورد تخطی موجود
در مسودهی بودجهی قبلی توجه نکرده
است ،متأسفانه دو مورد جدید دیگر هم به
آن افزوده است .همچنان به موضوع یکسان
سازی معاشات نیز در مسودهی بودجه هیچ
توجهی نشده است».

در بیستوپنجم جدی ،این پیشنویس از
سوی کمیسیون مالی و بودجه ،محاسبات
عمومی و امور بانکهای مجلس نمایندگان
نیز رد شده بود.
درج برنامهی دسترخوان ملی و حذف
تعدادی از پروژههای مهم برای تمویل
این برنامه ،اختصاص  ۴.۳میلیارد افغانی
بودجه به ادارهی واحد عملیاتی ارگ
ریاستجمهوری ،اختصاص بودجهی زیادی
به یک تعداد ادارات دیگر ،حذف برنامهی
راهسازی روستایی از بدنهی وزارت احیا و
انکشاف دهات ،حذف پروژههای مهم والیتی
و درنظرنگرفتن یکسانسازی معاشات
کارمندان دولت از دالیل رد پیشنویس دوم
بودجهی  ۱۴۰۰خوانده شده است.
اختصاص معاشات امتیازی بلند ،خرج
دسترخوان و اجرای کرایهی خانه برای
مقامات دولتی بدون نورم مشخص ،نبود
وضاحت برای جزئیات تمویل منابع داخلی
سهم بودجهی عادی در مجموع بودجهی
ملی ،شاملسازی ادارات تازهتأسیس
در سند بودجه بدون تصویب مجلس
نمایندگان ،مشکالت در بودجهی پیشنهادی
شهرداریها در بخش عواید بهویژه شهرداری

کابل ،اختصاص بودجه زیر نام پروژههای
ارتقای ظرفیت و اختصاص بودجهی زیاد به
ُکدهای احتیاط در پیشنویس دوم بودجهی
ملی از دالیل دیگر رد پیشنویس دوم
بودجه است.
طرح بودجهی سال مالی  ۱۴۰۰خورشیدی
که در ابتدا بیش از  ۴۵۲میلیارد افغانی
پیشبینی شده بود ،در تاریخ  ۱۰جدی از
سوی مجلس نمایندگان رد شد .کمیسیون
مالی و بودجهی مجلس نمایندگان در آن
زمان اعالم کرد که طرح بودجهی سال
 ۱۴۰۰مالی  ۱۷مشکل جدی داشته است.
بیرونکردن یکهزار و  ۱۳۱پروژهی والیتی،
اختصاص پول هنگفت به واحد عملیاتی
ادارهی امور ریاستجمهوری ،اختصاص ۱.۸
میلیارد افغانی به کد احتیاطی  ۹۱و ۱.۸
میلیارد افغانی دیگر در ُکد احتیاطی ،۹۲
از عمدهترین این مشکالت خوانده شده بود.
در پی آن ،اعضای مجلس نماینگان طرحی
را برای یکسانسازی معاش و حقوق
مأمورین ،آموزگاران ،خانوادههای شهدا،
سربازان ،متقاعدین و اجیران در تاریخ ۱۷
جدی نیز تأیید کردند.
رد طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰

توسط مجلس نمایندگان سبب بروز تنش
میان حکومت و مجلس نمایندگان شد.
رییسجمهور غنی در  ۱۷جدی در نشست
کابینه در واکنش به رد طرح بودجهی سال
مالی  ۱۴۰۰گفت که براساس قانون اساسی،
تهیه و ارایهی بودجه کار قوهی اجرائیه است
و پارلمان تنها میتواند آن را رد و یا قبول
کند.
او افزود که پارلمان جای دولت را از نگاه
قانون اساسی گرفته نمیتواند.
این گفتههای رییسجمهور با واکنش تند
مجلس نمایندگان مواجه شد .میررحمان
رحمانی در  ۲۲جدی گفت که مجلس
نمایندگان به هیچ کسی اجازه نمیدهد تا
با توجیه «سلیقهای» و «تفسیر شخصی» از
قانون ،دارایی عامه را حیفومیل کند.
آقای رحمانی افزود که اظهارات
رییسجمهور مبنی بر صالحیت این مجلس
در مورد تصویب بودجه نشاندهندهی
«دیدگاه تاریک» و «بیخبری» او از مواد
قانون اساسی کشور است .او تأکید کرد که
برمنبای این قانون ،تعدیل بودجه وظیفهی
حکومت میباشد ،اما تصمیمگیری و تأیید
آن از صالحیتهای مجلس نمایندگان است.

 ۱۲نریوی خزیش مردمی در غور یان هرات کشته شدند

اطالعات روز – هرات :منابع مردمی میگویند که در نتیجه شلیک افراد نفوذی گروه
طالبان در ولسوالی غوریان والیت هرات ۱۲ ،نیروی خیزش مردمی کشته شدهاند.
سردار بهادری ،عضو شورای والیتی هرات که خود ساکن ولسوالی غوریان است ،به
روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد شب گذشته (جمعه ۲۶ ،جدی) در  ۲۰۰متری
فرماندهی پولیس این ولسوالی رخ داده است.
آقای بهادری افزود که دو تن از افراد نفوذی گروه طالبان این شمار از نیروهای خیزش
مردمی را کشته و تمام تجهیزات جنگیشان را نیز با خود بردهاند.

در همین حال ،عبداالحد ولیزاده ،سخنگوی فرماندهی پولیس هرات وقوع این رویداد را
تأیید میکند ،اما جزییات بیشتری در این مورد ارائه نمیکند.
غوریان از جمله ولسوالیهای ناامن هرات است .هفتهی گذشته نیز طالبان بر بازار این
ولسوالی حمله کردند .در جریان این حملهی طالبان ،فرمانده پولیس این ولسوالی کشته
شد .همچنان ،غوریان از جمله ولسوالیهای نزدیک به شهر هرات است .هراتیان نگراناند
که با افزایش حمالت طالبان بر ولسوالی غوریان ،جغرافیای جنگ به داخل شهر هرات
گسترش یابد.

شورای امنیت ملی:

کاهش نریوهای خارجی بر وضعیت جنگ در افغانستان تأثری منفی ندارد
اطالعات روز :بهدنبال اعالم وزارت دفاع
ایاالت متحدهی امریکا (پنتاگون) مبنی
بر کاهش شمار نیروهای این کشور در
افغانستان ،دفتر شورای امنیت ملی میگوید
که کاهش نیروهای خارجی تأثیر منفی بر
وضعیت جنگ در کشور ندارد.
رحمتاهلل اندر ،سخنگوی دفتر شورای
امنیت ملی امروز (شنبه ۲۷ ،جدی) در یک
پیام ویدیویی گفته است که هماکنون ۹۶
درصد عملیات توسط نیروهای امنیتی و

دفاعی افغان راهاندازی میشود و به همین
خاطر «افزایش و کاهش نیروهای خارجی»
تأثیر منفی بر وضعیت جنگ در کشور ندارد.
همزمان با این ،گروه طالبان از اقدام امریکا
برای کاهش نیروهایش در افغانستان استقبال
کرده و آن را گام عملی در جهت تطبیق
توافقنامهی این گروه با امریکا خوانده است.
محمدنعیم ،سخنگوی دفتر سیاسی طالبان
گفته است که عملیشدن مفاد توافقنامه به
نفع هر دو طرف است و طالبان اطمینان

میدهند که به تعهداتشان ،پابند باشند.
وزارت دفاع امریکا روز جمعه ( ۲۶جدی)
اعالم کرد که شمار نیروهای امریکایی در
افغانستان به دوهزار و  ۵۰۰نفر کاهش
یافته است .این وزارت در تویتی به نقل از
کریستوفر میلر ،سرپرست وزارت دفاع امریکا
گفته بود که این شمار نیروها برای مأموریت
مبارزه با تروریزم امریکا و تصمیم این کشور با
شرکای ناتو برای حمایت از نیروهای امنیتی
افغان که برای تأمین صلح در کشورشان کار

میکنند ،سودمند است.
دونالد ترمپ ،رییسجمهور ایاالت متحدهی
امریکا نیز در بیانیهای در وبسایت رسمی کاخ
سفید گفته است که شمار نیروهای ایاالت
متحده در افغانستان به پایینترین رقم در
 ۱۹سال اخیر رسیده است.
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان از
موارد اساسی توافقنامهی صلح میان امریکا
و گروه طالبان است که در تاریخ  ۱۰حوت
سال گذشته به امضا رسید.

شناسایی  ۴۶مر یض جدید کووید ۱۹و فوت سه نفر در شبانهروز گذشته
اطالعات روز :وزارت صحت عامهی کشور میگوید که در بیستوچهار ساعت گذشته
 ۱۳۴۱نمونهی مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش  ۴۶نمونهی
آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیتهای کابل ،هرات ،قندهار ،پکتیا ،نیمروز ،پنجشیر،
خوست ،پکتیکا و سرپل به ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها ،شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین
روز شیوع این ویروس تاکنون به  ۵۳هزار و  ۹۸۱نفر رسیده است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه ،در بیستوچهار ساعت گذشته سه مورد مرگ ناشی

از کرونا در کشور به ثبت رسیده است.
این تعداد افراد در والیتهای کابل ،بلخ و خوست به دلیل ابتال به کووید ۱۹جان باختهاند.
شمار مجموعی فوتیهای ناشی از مریضی کووید ۱۹در افغانستان تا امروز به دوهزار و
 ۳۳۹نفر افزایش یافته است.
همچنان ،در یک شبانهروز گذشته  ۳۱مریض کووید ۱۹در والیتهای کابل ،قندهار ،بلخ،
خوست و زابل بهبود یافتهاند.
به این ترتیب ،شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور به  ۴۵هزار و  ۴۶۵نفر افزایش
یافته است.

زعفران افغانستان مقام نخست انستیتوت بنیاملللی ذایقهی اتحادیه اروپا را کسب کرد
اطالعات روز :وزارت صنعت و تجارت کشور
میگوید که زعفران افغانستان مقام نخست
(سه ستاره طالیی) انستیتوت بینالمللی
ذایقهی اتحادیه اروپا را کسب کرده
است .این وزارت همچنان گفته است که
بهترین کیفیت زعفران جهان باز امسال به
افغانستان تعلق گرفته است.
فواد احمدی ،سخنگوی وزارت صنعت و
تجارت امروز (شنبه ۲۷ ،جدی) به روزنامه
اطالعات روز گفت که شرکت زراعتی کیهان

زعفران به نمایندگی از افغانستان این جایزه
را بهدست آورده است.
به گفتهی آقای احمدی ،شرکت زراعتی
کیهان زعفران پس از این میتواند نشان
این نهاد را بر روی محصوالت زراعتی خود
استفاده کرده و در سطح جهانی از آن کار
بگیرد.
احمدی افزود که زعفران افغانستان
چندمین باری است که جایزهی مقام
نخست انستیتوت بینالمللی ذایقهی

اتحادیه اروپا را کسب کرده است.
او عالوه کرد که جایزهی سه ستاره طالیی
این نهاد بینالمللی در سال جاری میالدی
به دلیل کیفیت عالی طبیعی به شرکت
زراعتی کیهان زعفران افغانستان تعلق
گرفته است.
براساس معلومات سخنگوی وزارت صنعت
و تجارت ،انستیتوت بینالمللی ذایقهی
اتحادیه اروپا یک نهاد بینالمللی معتبر
در عرصه تعیین ذایقه و کیفیت محصوالت

غذایی در سطح جهانی است و جایزه سه
ستاره طالیی این نهاد از اعتبار جهانی
برخوردار است.
آقـای احمـدی افـزود کـه انسـتیتوت
بینالمللـی ذایقـهی اتحادیـه اروپا در شـهر
بروکسـل کشـور بلژیک موقعیـت دارد .این
نهاد در سـال  ۲۰۰۳میالدی تأسـیس شده
و از آن زمـان تـا کنـون همهسـاله صدهـا
نـوع مـواد غذایـی را مـورد آزمایـش قـرار
میدهـد.

انفجار ماین کنارجادهای در بغالن یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت
اطالعات روز :پولیس بغالن میگوید که در پی انفجار یک حلقه ماین کنارجادهای در
مربوطات شهر پلخمری ،مرکز این والیت ،یک پولیس کشته شده و دو نفر دیگر زخمی
شدهاند.
جاوید بشارت ،سخنگوی فرماندهی پولیس بغالن به روزنامه اطالعات روز گفت که این
رویداد حوالی ساعت  ۹:۰۰صبح امروز (شنبه ۲۷ ،جدی) رخ داده است.

آقای بشارت همچنان گفت که این ماین از سوی مخالفان مسلح دولت در ساحهی پل
معدن در کنار جاده جابجا شده بود.
هنوز هیچ گروهی بهشمول گروه طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
والیت بغالن در شمالشرق کشور موقعیت دارد .در بخشهایی از این والیت ناامن،
جنگجویان گروه طالبان حضور و فعالیت تروریستی دارند.
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اهبام در کشتهشدن عضو شورای والییت غور:

«قطعه امنیت میل محکمه صحرایی کرده است»
واجد روحانی
گزارشگر

روز پنجشنبه 25 ،ماه جدی عزتاهلل بیک ،عضو
شورای والیتی غور در یک درگیری با نیروهای
امنیت ملی در غرب شهر فیروزکوه ،مرکز
این والیت کشته و سه محافظاش نیز زخمی
شدهاند .در این زدوخورد یک نیروی قطعه
ویژهی امنیت ملی نیز کشته شده است.
با رسانهایشدن این رویداد ،امنیت ملی
افغانستان در خبرنامهای اعالم کرد که عزتاهلل
بیک در درگیری با نیروهای قطعه ویژهی
امنیت ملی پس از آن کشته شد که بهجای
«تسلیمشدن» ،اقدام به تیراندازی بر این
نیروها کرده بود .در این خبرنامه آمده بود که
عزتاهلل بیک در قضایای مختلف تروریستی از
جمله ترورهای زنجیرهای و هدفمند ،تجهیز
و تمویل طالبان ،انتقال سالحهای پیشرفتهی
نوع «بزبزک» به این گروه و آموزش ماینهای
مقناطیسی دخیل بوده است.
نوراحمد کوهنورد ،والی غور با تماسهای پیهم،
اما در مورد چگونگی کشتهشدن عزتاهلل بیک،
حاضر به پاسخگویی نشد.
کشتهشدن عزتاهلل بیک ،از سوی قطعه خاص
امنیت ملی ،با موجی از انتقاد اعضای شورای
والیتی غور مواجه شده است .فضلالحق
احسان ،رییس شورای والیتی غور در صحبت
با روزنامه اطالعات روز میگوید که نیروهای
امنیت ملی بهجای بازداشت آقای بیک در حومه
شهر فیروزکوه ،مرکز والیت غور ،باید وی را از
ساختمان شورای والیتی بازداشت میکردند:
«اگر عزتاهلل بیک به کدام جرم متهم بود،
باید قطعه خاص امنیت ملی به شورای والیتی
مراجعه میکرد و همیشه هم آقای بیک به
شورا حضور داشته است ».او هشدار میدهد
که عملیاتهای این چنینی باعث افزایش فاصله
میان مردم و حکومت خواهد شد.
در خبرنامهی امنیت ملی ادعا شده است که
عزتاهلل بیک به همکاری با گروه طالبان و
تمویل و تجهیز این گروه برای از بینبردن
مخالفان داخلی خود اقدام میکرده است:
«این عضو شورای والیتی بهدلیل 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  25ماه قوس سال جاری در نتیجه انفجار
ماین مقناطیسی بر یک موتر ،عبدالرحمان
عطشان ،عضو شورای والیتی غور کشته و
عبدالرحیم رضازاده ،عضو دیگر این شورا با
رانندهاش زخمی شدند .هم اکنون آقا رضازاده
بهدلیل سوختگی بیش از حد تحت درمان
قرار دارد .این ماین بر موتر حامل عبدالرحیم
رضازاده ،کارگذاری شده بود.
در  12ماه جدی سال جاری ،بسماهلل عادل
ایماق ،مدیر مسئول رادیو «صدای غور» توسط
افراد مسلح ناشناس در منطقهی «برهخانه» در
غرب شهر فیروزکوه کشته شد.
بستگان عزتاهلل بیک به روزنامه اطالعات روز
میگویند که حدودا ده سال پیش میان بیک
و عبدالرحیم رضازاده ،خصومت ایجاده شود،
اما آنان حدودا سه سال پیش به خصومتشان
پایان داده بودند .امیرشاه ،از بستگان نزدیک
عزتاهلل بیک میگوید که به هیچ عنوان در
انفجار ماین بر موتر عبدالرحیم رضازده ،و ترور
بسماهلل عادل ،اقای بیک دست نداشته است .او
میافزاید که آقای عادل از قوم عزتاهلل بیک
بوده است.
به جرم همدستی برادرش با طالبان کشته
شد؟
گلزمان نائب ،عضو مجلس نمایندگان مدعی
است که حدود چهار ماه قبل ،احسان ،برادر
عزتاهلل بیک به گروه طالبان بیعت کرده بود .به
گفتهی او ،در آن زمان ویدیوی به نشر رسیده
بود که نشان میداد احسان بیک در کنار مال
احمدشاه ،معاون والی نام نهاد طالبان در غور
قرار دارد .پس از بازداشت یکی از محافظان
عزتاهلل بیک ،از سوی ریاست امنیت ملی
به اتهام کارگذاری ماین بر موتر عبدالرحیم
رضازاده ،عضو شورای والیتی غور ،انتقادها بر
این عضو این شورا افزایش یافت.
گلزمان نائب عضو مجلس نمایندگان میگوید
که این نگهبان در اعترافات خود در ریاست
امنیت ملی گفته بود که از احساناهلل بیک برای
کارگذاری ماین بر موتر این عضو شورای والیتی
دستور گرفتهاند.
بستگان عزتاهلل بیک تأکید دارند که نباید
وی قربانی همکاری برادرش با طالبان میشد.
آنها خواستار روشن ابعاد چگونگی کشتهشدن
غزتاهلل بیک هستند و هشدار میدهند که در

صورت بیتوجهی دست به اعتراضات گسترده
خواهند زد.
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.
«دادگاه صحرایی»
امیرشاه ،پسر کاکای عزتاهلل بیک مدعی است
که قطعه صفر یک ،امنیت ملی والیت بامیان
در منطقه «تیغی تیمور» به فاصله هشت
کیلومتری غرب شهر فیروزکوه کمین افراز کرده
بود و از حضور این قطعه حتا نوراحمد کوهنورد،
والی غور نیز مطلع نبوده است.
او مدعی است که نیروهای امنیت ملی ،نخست
از عزتاهلل بیک در مورد جنگافزارهای سه
محافظاش پرسیدهاند و متعاقبا آنان را از موتر
پایین کردهاند و در جریان درگیری با نیروهای
امنیت ملی ،آقای بیک کشته شده است:
«براساس یک ادعا که عزتاهلل بیک را با طالبان
ارتباط داده ،قطعه خاص امنیت ملی عزتاهلل
بیک را از موتر پایین میکند و میگویند که
چرا تفنگ داری؟ چرا سه نفر امنیتی داری؟
دست وکیل صاحب بسته کردند و با برچه و
دنده برقی زندهاند».
همچنین عکس منسوب به عزتاهلل بیک در
شبک ه اجتماعی فیسبوک همرسانی میشود که
نشان میدهد دستان آقای بیک پشت سرش با
یک دستمال بسته شده و با صورت بر زمین
ن عزتاهلل بیک با استناد
افتاده است .بستگا 
به این عکس ،از حکومت میپرسند که اگر او

امیر شاه ،کشتهشدن عزتهللا
بیک از سوی قطعه امنیت ملی
را به «دادگاه صحرا�یی» تشبیه
میکند« :وقتی دست آقای
بیک را نیروهای امنیت ملی
بسته میکنند ،پس چرا وی را
میکشند .قطعه امنیت ملی
محکمه صحرا�یی کرده است»

به کدام جرم متهم بود ،چرا حکم جلباش
به شورای والیتی نرفته است؟ امیر شاه،
کشتهشدن عزتاهلل بیک از سوی قطعه امنیت
ملی را به «دادگاه صحرایی» تشبیه میکند:
«وقتی دست آقای بیک را نیروهای امنیت ملی
بسته میکنند ،پس چرا وی را میکشند .قطعه
امنیت ملی محکمه صحرایی کرده است»
گلزمان نائب ،عضو مجلس نمایندگان در
واکنش به نشر عکس عزتاهلل بیک در
شبکههای اجتماعی میگوید« :عکسی که
در فیسبوک نشر میشود ،نشان میدهد که
دستهای نفر بسته است و بد است که این قسم
کاری صورت گرفته باشد ،جای تأسف است».
منابع محلی و دستکم دو خبرنگار محلی در
غور به اطالعات روز تأیید میکنند که فردی
با دستان بسته و افتاده بر زمین غزتاهلل بیک،
عضو کشتهشدهی شورای والیتی غور است.
«شهادت»
کشتهشدن یک عضو شورای والیتی غور در
نشست عمومی مجلس نیز بحثبرانگیز شد.
میررحمان رحمانی ،رییس مجلس نمایندگان
با شهیدخواندن کشتهشدن عزتاهلل بیک ،عضو
شورای والیتی غور به کمیسیون امنیت داخلی
این مجلس هدایت داده تا موضوع کشتهشدن او
بهگونه همهجانبه رسیدگی شود .او روز (شنبه،
 27جدی) در نشست عمومی مجلس گفت:
«یک عضو شورای والیتی غور توسط عملیات
قطعه خاص امنیت ملی به شهادت رسیده.
به کمیسیون امنیت داخلی مجلس هدایت

داده میشود که یک هیأت متشکل از برخی
از وکیالن غور عازم این والیت شوند و نتیجه
گزارش خود را به مجلس بیاورند».
گلزمان نائب ،عضو مجلس نمایندگان در
صحبت با روزنامه اطالعات روز ،از رویداد
مرتبط با کشتهشدن عزتاهلل بیک از سوی
نیروهای امنیت ملی انتقاد میکند« :من با
شیوه گرفتاری ،عزتاهلل بیک مخالف هستم.
باید درست عمل میشد و آقای بیک بازداشت
میشد ،اما وحشت و دهشت پیش شد و باالی
یک دیگر فیر کردند و حاال باید این قضیه
رسیدگی شود ».این عضو مجلس نمایندگان
میگوید که این عضو شورای والیتی در کنار
نیروهای خیزش مردمی برای دفاع از غرب شهر
فیروزکوه در مقابل طالبان تالش کرده است.
هیأت حقیقتیات حکومت
برای بررسی ابعاد رویداد کشتهشدن عزتاهلل
بیک ،عضو شورای والیتی غور و یک نیروی
امنیت ملی ،به شهر فیروزکوه حکومت نیز
هیأت حقیقتیاب به این والیت میفرستد.
رحمتاهلل اندر ،سخنگوی شورای امنیت ملی
کشور به روزنامه اطالعات روز میگوید که
تاکنون این هیأت به والیت غور اعزام نشده
است .همچنان دفتر شورای امنیت ملی در
اعالمیهای گفته 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.

اتکیس دربست ات کوچهی ُبنبست
سهراب سروش

خلیفه امرالدین ،رانندهی چهلوچند سالهای
است که دوازد ه سال اخیر زندگیاش را پشت
فرمان تاکسی زردرنگش در کوچههای کابل
به مسافرکشی گذرانده است .من او را شامگاه
چند روز پیش در پل سرخ دیدم .تاکسیاش
را بغل سرک کنار کشیده بود و برخالف دیگر
تاکسیداران کوشش نمیکرد سواری به تور
بزند ،منتظر بود مسافری پیدا شود که «به
رنگش بنشیند» .اتفاقا من هم به دنبال
تاکسیای میگشتم که رانندهاش یا پیر باشد
یا به ظاهر آدمی درستی به نظر بیاید .او پیر
نبود ،سبیلهایش به اندازهی جمپر چرمیاش
سیاه بود؛ جمپرش به اندازهی پر زاغ ...وقتی
پرسیدم دربست تا «داراالمان» چند میبری؟
آرامشی احترامآمیزی که در صدایش بود،
اعتمادم را جلب کرد و روی چوکی پیش رو
کنارش نشستم.
همیـن کـه نشسـتم ،درحالیکـه سـلف
موتـرش را مـیزد ،سـر صحبـت را بـا گفتـن
ایـن جملـه باز کرد« :هـا َبی َدر جان؛ شـرایطی
شـده که خلیفه از سـواری میترسـه ،سـواری
از خلیفـه» .حرفـش را تأییـد کـردم و گفتـم:
«مـه بـه همیـن خاطـر سـوار تاکسـیات
شـدم .آدمهـای خـوب از قوارهشـان شـناخته
میشـوند ».در جوابـم ادامـه داد« :مـه اگـه

مسـافری بـه رنگـم نشـینه هیـچ موتـر مـه
چـاالن نمیکنـم .اگـه داخـل کوچـه فرعـی
بگویـه ،یـک هـزار کرایـه هـم بتـه نمـیروم.
چـرا کـه از جانـم میترسـم .گرفتـن جـان
آدمی د ای وطن بسـیار آسـان شـده .از قانون
و دولـت و ای چیـزا هـم کـه کس نمیترسـه.
از دسـت دولـت هـم چیـزی پوره نیـس .چند
سـال پیـش در قندهـار بیـدر رییسجمهـوره
کشـت ،قاتلـش پیـدا شـد؟ نشـد .آدم غریبی
مثـل مـره اگـه بکشـه ،وال کـه کسـی خبـرم
شوه».
پرسیدم تا حاال اتفاقی برایت افتاده؟ «ها
بیدر جان؛ ضیاف! مگم همی یک ماه پیش
بود ...خدا گردن مه بسته نکنه چیزی کم یک
ماه پیش یک اتفاق بسیار وحشتناک افتاد.
د کارته سخی بودم که یک بچهکگ آمد
گفت دربست تا سهراهی عالوالدین میروم.
گفتم سوار شو .دیدم دو رفیقایش هم آمدند.
خوردخورد بچای مکتبی بودند ،ولی از گپا و
سخنایشان مالوم میشد که روی تربیه ره
ندیده بودند .د رنگم نشیشت ولی چاشت
روز بود ،گفتم بیه تا کی بیکار بیشینیم ،شب
اوالدایم گشنه نمانه بیدر جان .ها سوارشان
کدوم .موتره که چاالن کدوم ،حالی میبینم
تفنگچا ره کشیدند ،ترق و پرق مرمی تیر

میکنه .د شیشه پشت سر سیل میکنم که
دو نفر اینا میکاروف داره ،میکاروفا د دستای
شان ،رقمرقم مزاق و ریشخندی کده رایی
اس .به خیالم تازه کدام نفرا ره لوچ کده
بودند ،تلفنا ره کشیده بودند و کدی خودشان
میگفتند تا دور نشدیم روشنشان نکنیم .د
دل خود میگم خلیفه امرالدین کارت خالص
اس ،مگه د روی خود نمییارم .خوده استوار
گرفتم مگم دستا و پاهایم پشت اشترینگ لرزه
پیدا کده .طفلک سه ساله مه د یادم میایه...
دارم که هر شب
یک دخترک سه ساله د خانه ُ
تا مه خانه نرفتیم نی نان میخوره ،نی خوابش
میبره .ای بچهها هم پشت سرم قیرقیر خنده
میکنه .میگویند ،هیچ رای نزن خلیفیم ،ما
کدت استیم .یکش میگه کدام عکس اگه داری
بته که جنازه شه تحویل بتیم ،دیگه شی میگه
البوم بته قبرستان جور کنیم بریت .قدقد
خنده ،قیر قیر خنده .وا از برای خدا»...
خلیفـه امرالدیـن همینطـور آرام و با جزئیات
برایـم قصـه میگویـد و تاکسـیاش آرام بـه
پیـش مـیرود .من سـراپا گـوش شـدهام« :ها
شـنیدم،
بیـدر جـان ،ای گپایـی ای بچا ره که
ُ
د دلـم کلمـه خـوده خوانـدم .پیـش خـود
میگویـم حالـی اینـا مچـم مرا د کـدام کوچه
بنبسـت بـرده شـهید میکنـه .پیـش خـود

فکـر میکنـم ،اگـر تاکسـی ره بردنـد ،نـوش
جانشـان ،بالیـم د پسـش .فقـط خـود مـه
نکشـه .ما و شـما خو شـکر مسـلمان اسـتیم،
کـدم و بـه خاطـر
د گردنـم یـک نظـر نیـت ُ
کـه دالور مالـوم شـوم ،بریشـان میگویـم
خـوب سرشـار بچههـا اسـتید ،خداجـان
جوانیتـان ره نگیـره .مگـم لـرزه دسـتا و
پاهایـم زیـاد شـده مـیره .بیخـی صـدای مه
هـم لرزه گرفته .آلی ای بچا پیسـا ره کشـیده
بینشـان تقسـیم میکننـد .دقـه تیر نمیشـه
اینـا از چیـز آجهشـان قصـه میکنه .دلشـان
خـوب خوشاس کـه زیادتر پیسـه مردمه لوچ
کـده .د مـه میگـه اسـتاذ ما پیسـه پـولدارا
ره میگیریـم .مـه هـم تشویقشـان میکنوم؛
خـوب میکنیـد .بسـیار خوب میکنیـد .اصل
کاره شـما میکنیـد .هـر کـس کار کـه شـما
میکنیـد کـده هـم نمیتانـه .بیـازو خـو د
ای ملـک کار پیـدا نمیشـه .بیپیسـه هـم که
گـذاره نمیشـه ...میگـم آفرینتـان!»
«همی رقم لرزیده و تشویقکده همرای اینا د
رسیدم .د اینجه اینا مره
سهراهی عالوالدین
ُ
پیش یک نانوایی ایستاد کدند و میخواهند
تا شوند .کمکم خوشحال شدیم که کشته
نمیشوم ،بیخی عذر میکنم که از شما کرایه
نمیگیرم ولی اونا پنجصد د مه داده میگه

ضیافگیش شیرینی دستالف امروز استاذ،
خدا یارت! مه دهانم بیخی واز مانده .اینا رفت
از نانوایی «بَیگای مکتبشان ره گرفتند ،د
شانای شان آویزان کدند و اوسون رفتند .د
پس آمدن دلم گدوبگدوب میزنه .همیقه
خوشحال استوم که تو بگویی خدا جان مره
زندگی دو باره داده .همو روز شاید دو کیلو
گوشت جانم آو شده باشد .باد ازو بیدر جان
بیخی همی تاکسی پیشم بد شده .اگه خریدار
پیدا شوه همی امروز سودایش میکنم ،ولی کو
خریدار؟ مجبور برای پیسه یک چن د دانه نان
از خانه میبرایم که روزای زمستان اس ،یک
گذاره شوه».
همزمـان بـا بـه پایـان رسـیدن سرگذشـت
خلیفـ ه امرالدیـن ،مـن نیز بـه مقصد رسـیده
بـودم .پـس از ایـن کـه خداحافظـی کردیـم،
بـه هـزاران تاکسـیرانی فکـر میکـردم کـه
چـرخ زندگیشـان بـا چرخـش چرخهـای
تاکسیهایشـان در ایـن شـهر میچرخنـد.
بیشـتر آنان سرگذشـتها و قصههایی مشـابه
بـا خلیفه امرالدین دارند و شمارشـان واقعا در
دام میافتنـد ،تاکسـی و گاهی جانهایشـان
را از دسـت میدهنـد ،بـدون اینکـه کسـی
خبر شـود.
اینجا کابل جان است.

گزارش
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اطالعات روز به اسنادی دست یافته است
که نشان میدهد اداره عالی بازرس  9مقام
پیشین و برحال وزارت صحت عامه افغانستان
را به ظن عدم شفافیت در پروسهی استخدام
کارمندان شفاخانههای افغان-جاپان و
محمدعلی جناح ،عدم پرداخت بهموقع
معاشات کارمندان صحی ،عدم مؤثریت
آموزشها در استفاده از ونتالتورها ،ارائهی
آمار و ارقام نادرست و نقض قانون تدارکات
و مواد طرزالعمل مصرف بودجه منظورشده
جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و
خریداریهای مشکوک تجهیزات طبی الزم
جهت «تحقیقات الزم» به دادستانی کل
معرفی کرده است.
براساس این اسناد ،فیروزالدین فیروز وزیر
پیشین وزارت صحت عامه ،داکتر ماموسی
زیور و داکتر شفیقاهلل شهیم ،معینان اسبق
مالی و اداری این وزارت ،داکتر فدامحمد
پیکان و داکتر وحید مجروح ،معینان پیشین
و برحال عرضهی خدمات صحی این وزارت،
داکتر میرلیث مصطفا ،آمر رسیدگی به
حوادث غیرمترقبه و مسئول مرکز حاالت
اضطرار ،حیاتاهلل نوابی نمایندهی ریاست
طب معالجوی ،ناصر اسالم نمایندهی ریاست
فارمسی و عبدالرازق ابراهیمی نمایندهی
آمریت رسیدگی به حوادث غیرمترقبه
بهعنوان سه عضو هیأت معاینه طی دو
مکتوب جداگانه جهت تحقیقات بیشتر در
ارتباط به ظنهای موجود به دادستانی کل
معرفی شدهاند.
همچنان براساس این اسناد ،تیم بررسیکننده
و مدیریتی شفاخانه محمدعلی جناح پس از
ارزیابی از اجراآت در این شفاخانه ،گزارشاش
را به مقام وزارت صحت عامه ارائه کرده است.
این تیم در گزارششان مشکالتی را در
بخشهای تهیهی اکسیجن برای مریضان
مبتال به کووید ،19-پرداخت معاشات
کارمندان شفاخانه ،اعاشهی مریضان ،تأمین
ادویه ،وضعیت استاکها ،انتقال اجناس و
حفاظتاش از بالونهای اکسیجن ،تثبیت و
فهرست کرده است.
همچنان براساس ارزیابی شورای طبی
افغانستان از شفاخانه افغان-جاپان ،در
پرداخت معاشات ،تأمین ادویهی مناسب،
مراقبت از ماشینهای طبی ،توزیع غذا ،تأمین
ابزار مورد نیاز کارمندان صحی ،مراقبت از
تجهیزات گرانبها ،چگونگی مدیریت منابع
مالی و بشری در این شفاخانه ،مشکالت و
نارساییها وجود داشته است.
نقض قانون تدارکات
اداره عالی بازرس طی دو مکتوب جداگانه،
با شمارههای  314مؤرخ  1399/5/2و 16
مؤرخ  ،1399/7/6ن ُه مقام پیشین و برحال
وزارت صحت عامه را به ظن نقض قانون و
قواعد تدارکاتی به دادستانی کل معرفی
کرده است .براساس اسنادی که به دسترس
اطالعات روز قرار گرفته ،فیروزالدین فیروز،
وزیر پیشین صحت عامه از سوی ادارهی
عالی بازرس مظنون شناخته شده است که
در خریداری یک پایه ماشین  PCRبرای
والیت هرات و صدور حکم تسلیمی تجهیزات
طبی قبل از طیشدن مراحل تدارکاتی آن،
قوانین تدارکاتی را نقض کرده است.
براساس این اسناد ،وزارت صحت عامه
یک پایه ماشین  PCRرا که قیمت آن 3
میلیون و  4صد و  65هزار افغانی تعیین
شده است ،قبل از آنکه مراحل تدارکاتی
قرارداد با شرکت افغان مومن آستانه لمتد
طی شود ،از این شرکت در کابل دریافت
کرده و آن را به ریاست صحت عامه والیت
هرات فرستاده است .به رؤیت اسناد موجود،
اداره عالی بازرس نوشته است که این اجناس
مستعمل بوده و حتا در اوایل این ماشین
لبتاپ نداشته است .اداره عالی بازرس در
مکتوب شماره  314مؤرخ  1399/5/2عنوانی
دادستانی کل نوشته است که «این موضوع
در آن زمان با داکتر فیروز وزیر اسبق صحت
عامه در میان گذاشته شده است .داکتر فیروز
با هدایت شفاهی گفته است که تا زمانی که
مرزها باز نشده است از این ماشین استفاده
شود».
براساس همین مکتوب ،پس از اعتراض

ریاست صحت عامه والیت هرات به مستعمل
بودن ماشین و کمبود وسایل آن ،یک شرکت
دیگر به نام آسیا فارما که هیچ نوع قراردادی
با وزارت صحت نداشته است ،لبتاپ را به
ماشین  PCRوصل کرده است .در این
مکتوب اداره عالی بازرس گفته است «اینکه
چطور شرکت آسیا فارما در هرات مسئولیت
ترمیم و تجهیز این ماشین را به عهده
میگیرد نیاز به تحقیق بیشتر دارد».
همچنان براساس مکتوب شماره  16مؤرخ
 1399/7/6اداره عالی بازرس ،آقای فیروز
برخالف قانون و قواعد تدارکاتی ،حکم
تسلیمی تجهیزات طبی شامل هشت پایه
ماشین  CRو یک پایه ماشین  DRرا قبل از
آن که مراحل تدارکاتی قرداد طی و شرکت
برنده انتخاب شود ،به استاک مرکزی وزارت
صحت عامه داده است .این در حالی است
که روند تدارکاتی تجهیزات طبی نامبرده از
روش تدارکاتی منبع واحد با شرکت قیس
انیل لمتد در تاریخ  18حوت  1398آغاز
شده است .آفر شرکت مذکور از  28حوت
 1398تا  13حمل  1399ارزیابی گردیده
است اما اداره عالی بازرس دریافته است که
شرکت متذکره تجهیزات طبی را در 16
حمل  1399پیش از مرحله ارزیابی و عقد
قرارداد به استاک مرکزی وزارت صحت عامه
فرستاده و این وزارت آن را تسلیم شده است.
براساس اسنادی که در اختیار اطالعات روز
قرار گرفته ،با آنکه مذاکره قرارداد مسترد
شده و قرارداد مجددا عقد نگردیده است،
داکتر فیروزالدین فیروز به تاریخ  4ثور 1399
در مکتوبی عنوانی ریاست شفاخانههای
تخصصی و ثالثی هدایت داده است که «در
حصهی خویش طبق شرایط قرارداد عقد
شده ،اصوال اجراآت نمایید ».در حالی که
قرارداد اصال عقد نشده است.
اداره عالی بازرس ،ماموسی زیور معین اسبق
مالی و اداری وزارت صحت عامه را نیز در
پیوند به توزیع تجهیزات طبی نامبرده ،به ظن
نقض قواعد و قانون تدارکات به دادستانی
کل معرفی کرده است .براساس اسناد
مکتوب شماره  16مؤرخ  1399/7/6اداره
عالی بازرس ،ماموسی زیور پس از تسلیمی
تجهیزات طبی توسط وزارت صحت عامه ،در
نبود اسناد تدارکاتی و قرارداد منظور شده ،در
مورد توزیع این تجهیزات به استاک مرکزی
این وزارت حکم داده است .براساس حکم
خانم زیور ،یک پایه ماشین  CRاز استاک
مرکزی وزارت صحت عامه در  19حمل
 1399به والیت قندهار انتقال داده شده
است .براساس درخواست ماموسی زیور از
وزارت دفاع ملی طی مکتوب شماره 9546
مؤرخ  18حمل  16 ،1399قلم ماشین آالت
و تجهیزات طبی از استاک مرکزی وزارت
صحت عامه توسط ارتش به قندهار منتقل
شده است.
به رؤیت مکتوب شماره  9740مؤرخ
 1399/6/5آمریت استاک مرکزی عنوانی
ریاست محترم اداری وزارت صحت عامه،
یک پایه ماشین  CRکه به تاریخ  19حمل
 1399به قندهار فرستاده شده بود ،پس از
چهار ماه بدون آن که از این ماشین هیچ
استفادهای صورت بگیرد ،در  20اسد 1399
دوباره از طریق ریاست صحت عامه والیت
قندهار به کابل منتقل شده است.
اداره عالی بازرس طی مکتوب شماره 16
مؤرخ  ،1399/7/6داکتر میرلیث مطصفا
آمر رسیدگی به حوادث غیرمترقبه و
مسئول مرکز حاالت اضطرار ،حیاتاهلل
نوابی نماینده ریاست طب معالجوی ،ناصر
اسالم نماینده ریاست فارمسی و عبدالرازق
ابراهیمی نماینده آمریت رسیدگی به حوادث
غیرمترقبه را به نقض قواعد و قانون تدارکات
متهم کرده است .براساس مفاد این مکتوب،
داکتر میرلیث مصطفا ،در نبود قرارداد به
مقام وزارت تعیین هیأت معاینه را پیشنهاد
کرده است در حالی که این کار وظیفهی
استاک مرکزی بوده است .فیروزالدین فیروز
وزیر اسبق صحت عامه ،حیاتاهلل نوابی،
ناصر اسالم و عبدالرازق ابراهیمی را بهعنوان
اعضای هیأت تعیین کرده است.
اداره عالی بازرس نوشته است« :هیأت معاینه
بدون دریافت قرارداد منظورشده تجهیزات
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چرا برخی مقامات پیشین و برحال
وزارت صحت به دادستاین معریف شدند؟
الیاس نواندیش و خادمحسین کریمی

طبی را از شرکت متذکره دریافت و در
قسمت تشریح و معاینهی آن اقدام کردهاند
که در مغایرت با حکم فقر ه  3و  4مادهی یک
صد و هفتم طرزالعمل تدارکاتی قرار دارد».
ب معرفی افراد
اداره عالی بازرس در مکتو 
نامبرده به ظن نقض قوانین تدارکاتی به
دادستانی کل ،مادههای 403 ،389 ،388
و  407را بهعنوان اوصاف جرمی مظنونیت
آنها قلمداد کرده است.
عدم مؤثریت آموزشها در استفاده از
ونتالتورها
اداره عالی بازرس ،داکتر فدا محمد پیکان و
وحید مجروح معینان اسبق و فعلی عرضه
خدمات صحی وزارت صحت عامه را در پیوند
به مؤثرنبودن آموزشها در چگونگی استفاده
از ونتالتورها (دستگاه تنفس مصنوعی) که
منجر به افزایش مرگ و میر در میان بیماران
مبتال به کووید 19شده است را طی مکتوب
شماره  314مؤرخ  1399/5/2به دادستانی
کل معرفی کرده است.
براساس مفاد این مکتوب ،استفاده از
ونتالتورها در شفاخانههای اختصاصی مبارزه
با ویروس کرونا به خصوص در والیت کابل
و در شفاخانههای افغان-جاپان ،محمدعلی
جناح ،شیخ زاید 102 ،بستر خیرخانه و
شفاخانه جمهوریت ،شفاخانهی شیدایی در
والیت هرات ،شفاخانهی مبارزه با کرونا در
والیت ننگرهار ،با مشکالت جدی همراه بوده
است .اداره عالی بازرس مدعی است که در
همهی این شفاخانهها به دلیل پایین بودن
ظرفیت از ونتالتورها استفادهی الزم صورت
نگرفته و در بعضی والیات مسئوالن صحی
چگونگی استفاده از ونتالتورها را نمیدانسته
و در گزارش خود برای پوشاندن ناتوانیشان
گفته است که ونتالتورها خراب یا غیرفعال
است.
براساس مفاد این مکتوب اداره عالی بازرس،
به دلیل پایین بودن ظرفیت در چگونگی
استفاده از ونتالتورها ،مرگ و میر بیماران
وخیم و نیازمند اتصال به ونتالتورها بسیار
باال بوده است .به عنوان نمونه این اداره گفته
است در شفاخانه علی جناح ،فقط یک نفر از
 40بیماری که به ونتالتور وصل شده ،زنده
مانده است .در والیت هرات از  60بیمار  2تن
و در والیت ننگرهار از  4بیمار ،یک تن زنده
ماندهاند .اداره عالی بازرس به دادستانی کل
نوشته است« :آمار مرگ و میر بیمارانی که به
ونتالتور وصل شدهاند بسیار باالست که نشان
میدهد برنامههای آموزشی برای استفاده از
ونتالتورها مؤثر نبوده است».
این اداره ،در مکتوب معرفی افراد نامبرده در
پیوند به عدم مؤثریت آموزشها در چگونگی
استفاده از ونتالتورها به دادستانی کل،
مادههای  389و  889کد جزا را بهعنوان
وصف جرمی قلمداد کرده است.

عدم نیازسنجی دقیق
اداره عالی بازرس ،داکتر فدا محمد پیکان و
وحید مجروح معینان اسبق و فعلی عرضه
خدمات صحی وزارت صحت عامه را به ظن
عدم نیازسنجی دقیق در مورد کمبود ادویه،
تجهیزات طبی و ماشین آالت طبی ،طی
مکتوب شماره  314مؤرخ  1399/5/2به
دادستانی کل معرفی کرده است.
اداره عالی بازرس به دادستانی نوشته که
کمبود ادویه در شفاخانههای مبارزه با ویروس
کرونا یک مشکل جدی بوده است .این اداره
مدعی است که به دلیل ضعف مدیریتی در
شفاخانهها ،ادویه در گدامهای شفاخانهها
دسته بندی نشده و در نهایت بیاستفاده
مانده است .همچنان این اداره گفته است
که در شفاخانه افغان-جاپان واقع در پایتخت
بعضی اقالم ادویه کمبود و برخی تجهیزات
ضروری بدون استفاده در گدامها انبار شده
است.
همچنان اداره عالی بازرس گفته است که
شفاخانه افغان جاپان از وزارت صحت عامه
لباس محافظتی از نوع «کیت» خواسته اما
این وزارت لباس محافظتی از نوع «گون» به
شفاخانه فرستاده است .ادارهی عالی بازرس
به دادستانی نوشته است« :لباس گون سرتاپا
میباشد که به دلیل گرمی هوا استفاده از آن
توسط داکتران بسیار دشوار میباشد .در حالی
که این نوع لباس باید در اول و در اوج شیوع
ویروس کرونا در اختیار داکتران قرار میگرفت
که قرار داده نشده است».
اداره عالی بازرس در مکتوب فوقالذکر به
دادستانی مدعی است که تعداد ونتالتورهای
موجود در شفاخانهها بیش از حد نیاز بوده و
از تعداد اندک آن استفاده شده است.
عالوه بر افراد نامبرده ،اداره عالی بازرس داکتر
ماموسی زیور و داکتر شفیقاهلل شهیم معینان
پیشین مالی و اداری وزارت صحت عامه را نیز
در پیوند به عدم نیازسنجی دقیق در استخدام
کارمندان صحی مظنون شناخته است.
این اداره در مکتوب شماره  314مؤرخ
 1399/5/2به دادستانی کل نوشته است که
وزارت صحت عامه در شفاخانههای اختصاصی
مبارزه با ویروس کرونا بیشتر از ضرورت نیروی
انسانی استخدام کرده است .بهعنوان نمونه در
شفاخانه محمدعلی جناح  450داکتر ،پرستار
و کارمند عادی استخدام شده در حالی که در
حالت معمول بهطور اوسط  50بیمار در این
شفاخانه بستر میباشند .یعنی برای هر بیمار
 9کارمند (داکتر ،پرستار و کارمند عادی)
استخدام شده است .در شفاخانهی افغان
جاپان  780کارمند استخدام شده اما تعداد
بیماران در این شفاخانه در هر روز به طور
اوسط  65نفر میباشد .یعنی برای هر بیمار
 10نفر کارمند وجود دارد« .در کل یافتههای
اداره بازرس نشان میدهد که تعداد کارمندان
شفاخانهها بیشتر از تعداد مورد نیاز برای

مریضان میباشد».
اداره عالی بازرس مادههای  388و  389کد
جزا را بهعنوان وصف جرمی مظنونیت افراد
نامبرده شده فهرست کرده است.
مشکالت در استخدام
در ماه اسد  1399اداره عالی بازرس در
مکتوبی به دادستانی کل ادعا کرده است که
با گذشت چند ماه ،هنوز آمار دقیق افرادی
که در شفاخانههای افغان-جاپان و محمدعلی
جناح استخدام شدهاند ،وجود نداشته و وزارت
صحت عامه آمار و گزارشهای متفاوتی را با
اداره بازرس شریک کرده است.
اداره عالی بازرس مدعی است که در استخدام
کارمندان در شفاخانههای افغان-جاپان و
محمدعلی جناح شفافیت وجود نداشته
و استخدام این کارمندان نه براساس یک
میکانیزم شفاف و مشخص که براساس احکام
مقامات و مسئوالن وزارت صحت عامه صورت
گرفته است.
براساس اسنادی که در اختیار اطالعات روز
قرار گرفته ،اداره عالی بازرس دریافته است
که در شفاخانههای مبارزه با ویروس کرونا،
افراد خالف تخصص و تجربه استخدام
شدهاند .بهعنوان نمونه در والیت ننگرهار
یک نفر فارغالتحصیل رشتهی حقوق بهعنوان
سرپرست داکتران مدتی وظیفه اجرا کرده
است .همچنان در شفاخانه افغان-جاپان،
فردی به نام اقامالدین داری درجهی تحصیلی
صنف هفت بهعنوان ناظر کارمندان استخدام
شده است .به همین ترتیب ،فردی به نام
حسیب ،محصل سمستر سوم در دانشگاه
جاللآباد ،همزمان سه وظیفه را اجرا کرده
است؛ سکرتر رییس پیشین شفاخانه ،مسئول
ارتباطات عامه و معاون بخش اداری شفاخانه.
اداره عالی بازرس ،داکتر شفیقاهلل شهیم
معین اسبق مالی و اداری وزارت صحت عامه،
وحید مجروح معین برحال عرضهی خدمات
صحی وزارت صحت عامه و داکتر محباهلل
خیر رییس عمومی طب معالجوی را در پیوند
به مشکالت در استخدام مظنون شناخته
است .این اداره مادههای  390 ،403 ،389و
 388کد جزا را وصف جرمی مظنونیت این
افراد فهرست کرده است.
تفاوت در وزن اکسیجن
اداره عالی بازرس طی مکتوب شماره 314
مؤرخ  1399/5/2عنوانی دادستانی کل نوشته
است که مقدار اکسیجن از سوی قراردادیها
به شفاخانهها تحویل داده شده ،به مراتب
کمتر از از چیزی بوده که در قرارداد تعیین
شده است .این اداره گفته است« :یک بالون
اکسیجن بهطور معیاری  40کیلو ظرفیت
دارد که مسئوالن شفاخانهها (افغان-جاپان)
گفتند که مقدار اکسیجن را که شرکتها به
شفاخانهها تسلیم میکنند  40کیلو نیست».
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اداره عالی بازرس ،داکتر شفیقاهلل شهیم و
رؤسای اسبق شفاخانههای افغان-جاپان و
محمدعلی جناح را در ارتباط به تفاوت در
وزن اکسیجن مظنون شناخته و مادههای
 389 ،403و  388کد جزا را وصف جرمی
افراد قلمداد کرده است.
مشکالت در شفاخانههای افغان-جاپان و
محمدعلی جناح؛ هیأتهای ارزیابی چه
میگویند؟
براساس اسنادی که از ارزیابی هیأت شورای
طبی و اجراآت صورت گرفته توسط تیم
مدیریتی جدید شفاخانه افغان-جاپان از
این چگونگی ارائه خدمات در این شفاخانه
به دسترس اطالعات روز قرار گرفته است،
شورای عالی طبی 28 ،مورد مشکالت و خالها
در چگونگی ارائهی خدمات در این شفاخانه
فهرست کرده است.
از جملهی این  28مورد ،عدم پرداخت معاشات
کارکنان ،نبود ادویه ،عدم موجودیت ماشین
دی سی شاک ،ناکافی بودن ماشینهای
کاردیاک مانیتور ،عدم شفافیت در توزیع و
کیفیت غذا ،نبود گاون ،نبود تجهیزات و وسایل
ابتدایی مورد ضرورت در بخش مراقبتهای
جدی ،نبود سیستم مدیریتی مؤثر در رابطه به
تجهیزات طبی ،عدم سیستم حفظ و مراقبت
از تجهیزات طبی گرانبها ،نبود کیتهای
مشخص نرسنگ و سیستم مراقبت از آنها،
نبود فورمهای مالی و مدیریت ضعیف منابع
بشری ،از موارد برجستهای است که شورای
عالی طبی در بررسیاش از اجراآت و کیفیت
خدمات در این شفاخانه دریافته است.
پس از آنکه تیم مدیریتی جدیدی در
شفاخانهی مذکور مقرر میشود ،بررسی
مضاعفی را در اواخر ماه سرطان 1399
انجام داده است .دریافتهای این تیم نه تنها
مواردی از مشکالت و نارساییها که توسط
هیأت بررسی شورای عالی طبی گزارش
شده بود را تأیید میکند بلکه موارد دیگری
از نارسایی و مشکالت در این شفاخانه را نیز
فهرست میکند.
عالوه بر شفاخانه افغان-جاپان ،یک هیأت
مؤظف از سوی وزارت صحت عامه چگونگی
ارائهی خدمات در شفاخانهی محمدعلی جناح
را نیز به بررسی گرفته است.
براساس اسنادی که در اختیار اطالعات روز
قرار گرفته است ،یک هیأت  5نفره از تاریخ
 10تا  28سرطان  1399بررسیهایش از این
شفاخانه را انجام داده و  19مورد مشکالت و
نارساییها در ارائهی خدمات در این شفاخانه
را به مقام وزارت صحت عامه گزارش داده
است.
براساس این اسناد ،بالونهای اکسیجن از
جانب قراردادیها بدون تفکیک و تشخیص
کمیت ،کیفیت و نوعیت جنس وارد شفاخانه
شده در ایام شدت بحران شیوع کووید19
توسط پایوازان ،کارمندان و کارگران در واردها
به صورت انفرادی و به خواست هر شخص
انتقال داده شده است.
عدم پرداخت معاشات ،صحینبودن اعاشهی
مریضان ،کمبود ادویه ،نابسامانی در وضعیت
استاکها (گدامها) ،انتقال اجناس به صورت
غیرمسئوالنه ،بردن بالونهای اکسیجن توسط
پایوزان ،بالاستفاده ماندن دستکم  6پایه
ونتالتور ،بالاستفاده ماندن دستکم  60پایه
پیشینت مانتیور کامال جدید و کارتن بسته،
انتقال کیتهای صحی به خارج از شفاخانه
توسط کارمندان ،فقدان لباس مخصوص و
کارت شناسایی در نزد  160کارمند خدماتی
و دایرنشدن آموزشهای داخلی غرض ارتقای
ظرفیت در شفاخانه از موارد عمدهی مشکالتی
بوده که این هیأت از چگونگی ارائهی خدمات
در شفاخانهی محمدعلی جناح گزارش کرده
است.
این هیأت برای رفع مشکالتی که در این
شفاخانه تشخیص دادهاند ،ده مورد پیشنهاد را
عنوانی وزارت صحت عامه در خصوص بهبود
خدمات در شفاخانهی مذکور ارائه کرده است.
مسئوالن و مظنونین چه میگویند؟
اطالعات روز برای دریافت پاسخ مسئوالن
و دفاعیات احتمالی مظنونین این پرونده ،از
حدود یک ماه قبل با آنها بهصورت رسمی

تماس گرفته و خواسته است پاسخ ،ارائهی
معلومات بیشتر و ارائهی دفاعیات در برابر
ادعاهای صورت گرفته را دریافت کند.
دستیار فیروزالدین فیروز ،وزیر پیشین صحت
عامه در جواب تماسهای مکرر اطالعات روز
مبنی بر دریافت پاسخ از آقای فیروز ،گفت که
وزیر پیشین صحت عامه در سفر به خارج از
کشور به سر برده و به محض استقرار وی در
مقصد سفر ،پاسخاش را با ما در میان خواهد
گذاشت .از آن زمان تاکنون ،اطالعات روز
موفق به برقراری تماس مستقیم یا بالواسطه با
آقای فیروز نشده است.
داکتر شفیقاهلل شهیم معین پیشین مالی و
اداری وزارت صحت عامه و یکی از مظنونان
این پرونده در پاسخ به تماس اطالعات روز
میگوید« :در مورادی که متوجه من است،
جز الیحهی وظایف معین نیست .در خصوص
برخی موراد دیگر که من مقصر قلمداد شدهام
باید بگویم در زمانی که من معین بودم نه
آنکارها آغاز و نه ختم شده بود .در تصمیم
آغاز و ختماش دو رهبری جداگانه بوده که
من حضور نداشتم».
داکتر ماموسی زیور معین پیشین مالی و
اداری وزارت صحت عامه و یکی از مظنونان
این پرونده در پاسخ به تماس اطالعات روز
میگوید« :اداره بازرس ،اداره غیرمسلکی
و بیتجربه است .لوی سارنوالی همچنان
اتهامات ایشان را در همان روزها بیبنیاد و
رد نموده بودند .تا زمانی که در وزارت مسئول
بودم ،با مسئولیت و صادقانه خدمت نمودهام».
داکتر فدا محمد پیکان معین پیشین عرضهی
خدمات صحی وزارت صحت عامه در پاسخ به
تماس اطالعات روز میگوید وجود مشکالت
و نارساییها در کشوری مثل افغانستان که در
رتبهبندی جهانی آمادگی کشورها در مبارزه
با یک همهگیری در جایگاه  130قرار دارد
طبیعی است و مسئوالن صحی با «ضعف
ضعف سیستم صحی کشور ،فقر ،کمبود منابع
مالی برای سکتور صحت ،کمبود کارمندان
تخنیکی و مدیریتی ،نبود زیرساختار برای
شفاخانهها به خصوص کابل ،عدم توازن
کارمند صحی با بستر و نفوس ،پایین بودن
کیفیت عرضه خدمات و دهها چالش دیگر
دست پنجه نرم مینمودند».
همچنان آقای پیکان میگوید مسائل و
موضوعات تخنیکی این وزارت از ظرفیت و
توانایی درک ادارهی عالی بازرس خارج است:
«بهتر بود تا یک نهاد با ظرفیت بلند مسلکی
ضعفهای سیستم مبارزه علیه اضطرار و
پاندمی را مورد بررسی قرار میداد تا در آینده
برای مبارزه ،این سیستم تقویه میگردید و
به نفع مردم میشد اما متاسفانه معرفی به
ادارهی محترم لوی سارنوالی قطعاً از انصاف
نبوده است و با معرفی کردن هیچگونه به
تقویه سیستم کمک شده نمیتواند .بلی هرگاه
مسألهی اختالس و حیفومیل منابع مالی
مطرح باشد ادارات محترم زیربط صالحیت
دارند تا موضوع را جدی بررسی نمایند».
وحید مجروح معین برحال عرضهی خدمات
صحی وزارت صحت عامه در پاسخ به تماس
اطالعات روز گفت که میخواهد «صد در
صد» در این گزارش ،حرفهای خودش را
داشته باشد اما وقتی گزارشگران اطالعات
روز برای دریافت پاسخ و توضیحات به
ایشان مراجعه کردند ،آقای مجروح حاضر به
مصاحبه نشد.
اداره عالی بازرس که از سوی برخی از
مظنونین این پرونده به نداشتن ظرفیت و
درک کافی از مسائل تخنیکی وزارت صحت
عامه متهم شده است ،میگوید که این اداره
«براساس قوانین نافذه و بهصورت مسلکی،
بیطرفانه ،صادقانه و شفاف با درنظر داشت
اسناد موجوده بازرسیاش را انجام داده است».
جمشید رسولی ،سخنگوی دادستانی کل در
پاسخ به پرسش اطالعات روز مبنی بر اجراآت
صورت گرفته توسط این اداره در خصوص
پروندهی مذکور میگوید« :این پرونده فعال
تحت کار دادستانی است .یک بخش مهم
این پرونده نرخگیری است که برای بررسی،
موضوع را به اهل خبره برای نظرخواهی
فرستادهایم زیرا اجناس در زمان شیوع کرونا
خریداری شده است .در بخش استخدامها نیز
کار جریان دارد».

دنیای سویف ،رماین در ابب فلسفه
معصومه عرفان

کتاب دنیای سوفی در سال
 ۱۹۹۱میالدی در ناروی (نروژ)
منتشر شد .نویسندهی آن
یوستین گوردر است .دنیای
سوفی ،تاریخ فلسفه را به زبانی
ساده برای نوجوانان بیان میکند
که تا کنون به  ۵۴زبان برگردانده
شده و عالوه بر نوجوانان در بین
افراد بزرگسال نیز محبوبیت
زیادی کسب کرده است .این
کتاب بیشتر از آنکه رمان
داستانی باشد کتابی است در
باب فلسفه؛ کتابیکه قرار است با
زبان داستان فلسفه را بیاموزاند.
کتاب دنیای سوفی با نثری ساده
بسیاری از موضوعات پایهای
فلسفه را برای خواننده بیان
کرده است ،طوریکه خواننده
هم از خواندن آنها لذت برده
و هم به خوبی تمام مفاهیم را
درک میکند .این کتاب یک
رمان خودآموز است با طرح و
موضوعی گیرا و دلنشین درباره
هستی که در سراسر جهان با
استقبال چشمگیری روبهرو شده
است.
یوسـتین گـوردر کـه سـالها بهعنوان اسـتاد فلسـفه در دانشـگاه
برگـن نـاروی ،فلسـفه تدریـس میکـرد بـرای اینکـه بتوانـد
فلسـفه را بهراحتـی بـه شـاگردان و دانشـجویان خـود بیاموزانـد
بـه دنبـال متنـی سـاده و روان بـود و چون چنیـن متنـی را پیدا
نکـرد ،تصمیـم گرفـت کـه خودش دسـت بـهکار شـود؛ نتیجهی
کار ،کتـاب دنیـای سـوفی شـد .گـوردر در ایـن کتاب نشـان داد
کـه اسـتاد سادهنویسـی و ایجـاز اسـت ،چـون بهسـادگی و بهدور
از ابتـذال مباحـث پیچیده فلسـفه غرب را با زبانی سـاده ،شـیوا و
همهفهـم در ایـن کتـاب بهقلـم درآورده اسـت.
دنیای سوفی به مخاطب دربارهی فلسفه زندگی یاد میدهد .این
کتاب سعی میکند با پرسیدن سواالت بنیادی ،و پاسخ دادن
به این سواالت ،خواننده را به دنیای فلسفه بکشاند .در کتاب
آمده است «واژه هیچوقت در فلسفه معنا ندارد ».به عبارت دیگر
میشود گفت که در دنیای فلسفه چیز ناممکن نداریم و همهچیز
در دنیای فلسفه امکانپذیر است .کتاب ،فلسفه را با زبان خودش
برای مخاطب تشریح کرده و اعالم میکند دنیای فلسفه یعنی
شک کردن به همهچیز .این اثر ،فلسفه را عنصری بنیادی در
همهچیز میداند و آنرا به مادهای تشبیه میکند که در همهچیز
وارد شده و جدا کردن آن تقریبا غیرممکن است .دنیای سوفی
میگوید «فلسفه را نمیتوان همچون علم طبقهبندی کرد و برای
آن مرزی قایل شد».
رمـان بـا دختـری بهنـام سـوفی آموندسـن ،تقریبـا پانزده سـاله،
آغـاز میشـود .سـوفی یـک سلسـله نامههـای عجیبوغریـب
از فـردی ناشـناس دریافـت میکنـد .نامههـا بـرای او فرسـتاده
میشـود ولـی شـخص دیگـری بهنـام هیلد مولـر را مـورد خطاب
قـرار داده اسـت.
دو نامـهی مرمـوزی کـه بهدسـت سـوفی میرسـد ،او را بسـیار
گیـج میکنـد .نامههـا پرسـشهای فلسـفی دشـواری را ماننـد
«چگونـه جهـان بهوجود آمـد؟» و «آیا پس از مـرگ حیات وجود
دارد؟»« ،ایـن مسـأله را چگونـه میتـوان پاسـخ داد؟» و مهمتر از
همـه «چگونـه بایـد زیسـت؟» مطرح میکنـد .این سـواالت برای
دختـری مثـل سـوفی کـه پـدرش او را دختـر موبـور میخواند و
عاشـق حیوانـات اسـت بسـیار پیچیـده اسـت زیـرا سـوفی هیـچ
بـه عقلـش نمیرسـید کـه جهـان چطـور بهوجـود آمـده اسـت.
او همینقـدر میدانـد کـه جهـان سـیاره کوچکـی اسـت در فضا.
در ابتـدا سـوفی بـا سـ ه مشـکل روبـهرو میشـود :اول ،اینکـه
چهکسـی آن دو پاکـت سـفید را در صنـدوق پسـت گذاشـته

«مهمترین چیز در زندگی چیست؟ اگر این سوال را
از کسی بکنیم که سخت گرسنه است ،خواهد گفت
غذا .اگر از کسی بپرسیم که از سرما دارد میمیرد،
خواهد گفت گرما و اگر از آدمی تک و تنها همین سوال
را بکنیم ،البد خواهد گفت مصاحبت با آدمها .ولی
هنگامیکه این نیازهای اولیه برآورده شد ،آیا چیزی
میماند که انسان بدان نیازمند باشد؟

اسـت .دوم ،پرسـشهایی بـود کـه ایـن نامههـا طـرح میکنـد و
سـوم آنکـه هیلـده مولرکنـاگ چهکسـی میتوانـد باشـد و چـرا
کارت تبریک تولدش برای سـوفی فرسـتاده شـده اسـت .سـوفی
مطمئـن اسـت کـه این سـه مسـأله بهنحوی بـه هم ارتبـاط دارد.
شخصیت کتاب یعنی سوفی بهعنوان یک نوجوان معرفی میشود
که بهدنبال پاسخ پرسشهای خودش است .در واقع نویسنده با
نشاندادن سوفی در دوران نوجوانی میخواهد بگوید ،این دوران
میتواند برای نوجوانها بسیار مهم باشد .کتاب با اشاره به جمله
مشهور دکارت ،میگوید «من فکر میکنم ،پس هستم ».این
مهمترین بخش کتاب است که نویسنده انتخاب کرده است.
در ادامـهی کتـاب ،نامههـا از حالـت دو کلمـه و تکجملـه خارج
شـده و شـکل نامـه واقعی به خـود گرفتنـد .نامههایی کـه در آن
بـه سـوفی در یافتـن پاسـخ بـه ایـن سـواالت کمک میکـرد و به
تدریـج فلسـفه را به او یاد میداد .در ادامه شـخصی کـه نامهها را
ارسـال میکـرد خـود را آلبرتو کناکس فیلسـوف معرفـی میکند
کـه قصـد آموزش فلسـفه بـه سـوفی نوجـوان را دارد« :آیا چیزی
هسـت کـه همـه بـه آن عالقهمنـد باشـیم؟»« ،آیا چیزی هسـت
کـه مربـوط بـه همـه – صـرف نظـر کـه کـی هسـتند و کجـای
جهـان زندگی میکنند – باشـد؟»« ،آری ،سـوفی عزیـز ،مطالبی
هسـت کـه قطعا مـورد عالقه همگان اسـت و موضـوع بحث دوره
آموزشـی مـا دقیقا همینهاسـت».
«مهمترین چیز در زندگی چیست؟ اگر این سوال را از کسی بکنیم
که سخت گرسنه است ،خواهد گفت غذا .اگر از کسی بپرسیم که
از سرما دارد میمیرد ،خواهد گفت گرما و اگر از آدمی تک و تنها
همین سوال را بکنیم ،البد خواهد گفت مصاحبت با آدمها .ولی
هنگامیکه این نیازهای اولیه برآورده شد ،آیا چیزی میماند که
انسان بدان نیازمند باشد؟ فیلسوفان میگویند بلی .به عقیدهی
آنها آدم نمیتواند فقط در بند شکم باشد .البته همه خورد و
خوراک الزم دارند .البته که همه محتاج محبت و مواظبتاند .ولی
از اینها که بگذریم ،یک چیز دیگر هم هست که همه الزم دارند
و آن این است که بدانیم ما کیستیم و در اینجا چه میکنیم»
(دنیای سوفی ،ص.)۲۳
آلبرتو به سوفی میآموزاند که زندگی و معنای آن با فلسفه
عجین شدهاند و برای اینکه به اصل وجود خود پی ببریم باید
پرسشگر بوده و حتا فلسفهی وجود خود را زیر سوال ببریم تا به
جواب برسیم .سوفی و آلبرتو در ادامه داستان بارها با هم مالقات
میکنند و در خصوص مفاهیم فلسفی گفتوگو میکنند .به سراغ
تاریخ فلسفه غرب میروند .با کمک آلبرتو ،سوفی با اسطورههای
دنیای باستان آشنا میشود .اسطورههایی که هر وقت وقایعی در
جهان پیش میآمد ،مردم برای توضیح آن به سراغ آنها میرفتند.
در این کتاب نویسنده با واردکردن عناصر فانتزی و در بخشهایی
علمی-تخیلی به کتابش ما را در مقابل دنیایی جدید قرار داده
است.
نکتـه نهایـی اینکـه «دنیای سـوفی» مباحثی دربـاره حقوق زنان
نیـز دارد کـه از جملـه بـه اعـدام المپیـس دگیـوس در انقلاب
فرانسـه اشـاره کـرده اسـت؛ فـردی کـه بـه علـت دفاعیـهاش در
مـورد زنـان به مرگ محکوم شـد .همین علتی اسـت کـه موضوع
زنـان و حقـوق آنهـا را در کتـاب بهعنـوان یکـی از خاصتریـن
بخشهـای کتـاب میتـوان ،یافـت.

یکشنبه |  28جدی  | 1399سال دهم | شماره 2071

خبرهای خارجی

www.etilaatroz.com

وز یر بهداشت امر یکا استعفا کرد
اطالعات روز :آلکس ایزار ،وزیر بهداشت امریکا از سمت
خود کنارهگیری کرده و دلیل آن را حمله هواداران
دونالد ترمپ به کنگره ذکر کرده است.
به گزارش بیبیسی فارسی ،آقای ایزار در نامه به آقای
ترمپ ،حمله به کنگره را «حمله به دموکراسی» خوانده
است.
آقای ایزار در نامه خود گفته است اقدامات و بیانات
پس از انتخابات نوامبر ممکن است «میراث دولت را

لکه دار کند».
آقای ایزار یکی از متحدان نزدیک آقای ترمپ به شمار
میرفت .به دنبال حمله به کنگره ،شماری از مقامات
دولت امریکا از جمله وزیر امنیت داخلی از سمتهای
خود کنارهگیری کردند.
مجلس نمایندگان امریکا دونالد ترمپ رییسجمهوری
امریکا را در ارتباط با حمالت اخیر به کنگره به اتهام
«تشویق شورش» استیضاح کرده است .او اولین

رییسجمهور در تاریخ این کشور است که دو بار
استیضاح میشود .آقای ترمپ قرار است در مجلس سنا
محاکمه شود.
وزیر بهداشت امریکا گفته است تا روز چهارشنبه ،روز
انتقال قدرت در امریکا در سمت خود باقی میماند.
جو بایدن ،رییسجمهوری منتخب امریکا روز ۲۰
جنوری در مراسمی در واشنگتن ،قدرت را از آقای
ترمپ تحویل خواهد گرفت.

رکورد حراج تهران با نقایش  ۱۲میلیاردی آیدین آغداشلو شکسته شد
اطالعات روز :رکورد سیزدهمین حراج تهران که به خاطر
کرونا به تاخیر افتاده بود ،با فروش تابلوی «خاطرات امید»
آیدین آغداشلو شکسته شد.
به گزارش بیبیسی ،اثر آقای آغداشلو که در بعضی از
خبرگزاریهای ایران از او با نام نقاش «حاشیهساز» یاد
شده ۱۲ ،میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان فروخته شد.
منظور رسانههای ایران از «جنجال» و «حاشیه» اتهامهای
مطرح شده علیه آقای آغداشلو درباره «آزار جنسی»
شماری از زنان است .اتهامی که آقای آغداشلو رد میکند.
روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی با  ۱۳زن
مصاحبه کرده که گفتهاند «رفتار آقای آغداشلو به شدت بر
زندگی شخصی و حرفهای آنها تاثیر گذاشته و در موردی
باعث شده یکی از آنها برای همیشه از عرصه هنر نقاشی

خارج شود» .
تابلوی «تابستان ،زمستان» آقای آغداشلو در حراج قبلی
تهران  ۸۵۰میلیون تومان فروخته شده بود.
رکورد قبلی حراج تهران متعلق به تابلویی از سهراب
سپهری ،نقاش و شاعر معاصر ،بود که پنج میلیارد و ۱۰۰
میلیون تومان فروخته شد .تابلوهای سهراب از رکوردشکنان
حراج تهران بوده و در سال  ۱۳۹۶هم یکی دیگر از کارهای
او از تنه درختان سه میلیارد تومان فروش رفت.
از سهراب سپهری در سیزدهمین حراج تهران هم اثری
برای فروش بود.
نقاشیخط حسین زندهرودی که تاریخ خلق آن ۱۳۵۴
است دومین اثر پرفروشی بود که  ۶میلیارد و  ۲۰۰میلیون
تومان فروخته شد.

حسین زندهرودی از بنیانگذاران مکتب سقاخانه و پیشگامان
شیوه نقاشیخط در ایران است.
این تابلو در سال  ۲۰۱۶هم در حراج بونامز لندن ارائه شده
است .این تابلوی حسین زندهرودی در کنار تابلوی محمد
احصایی باالترین برآورد قیمت را در میان آثار این دوره
حراج سیزدهم داشت.
گرانترین اثر بعدی تابلوی نقاشیخط بدون عنوان محمد
احصایی از مجموعه «نجوای عشق» بود که با قیمت پایه ۵
میلیارد تومان ارائه شد و  ۹۰۰میلیون تومان بیشتر ،یعنی
 ۵میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان فروخته شد.
بیشتر آثاری که برای فروش به حراج تهران آمده بود با
تفاوت اندکی باال یا پایینتر از قیمت پایه فروخته شد و
تنها اثر آیدین آغداشلو بود که تقریبا  ۱۰برابر قیمت پایه

فروخته شد.
گردش مالی این دور حراج تهران  ۸۸میلیارد تومان بود.
رقمهای باالی فروش آثار هنری در حراج تهران در سالهای
گذشته که با چرخش مالی رایج در عرصه هنرهای تجسمی
ایران همخوانی ندارد ،باعث تعجب بسیاری است.
حضور هرساله چهرههای مشهور و ثروتمندان بدون نام
در حراج تهران به گفته مینا جهانشاهی ،منتقد هنری،
با واکنشهای متضادی روبرو بوده و شائب ه «فساد مالی و
گردش غیر شفاف در اقتصاد هنر» را مطرح کرده است.
علیرضا سمیعآذر ،از برگزارکنندگان برنامه پیش از حراج
دهم اتهام «پولشویی» را رد کرده و گفته بود «رقمهایی
که در حراج تهران مبادله میشود به هیچ وجه قابل مقایسه
با ارقام پولشویی نیست».

مکرون و اردوغان برای بهبود روابط نامهنگاری کردند
اطالعات روز :امانوئل مکرون ،رییسجمهوری فرانسه
و رجب طیب اردوغان ،رییسجمهوری ترکیه با از
سرگیری مذاکرات برای پایان دادن به اختالفات و بهبود
روابط موافقت کردهاند.
به نقل از بیبیسی فارسی ،مولود چاوش اوغلو ،وزیر
امور خارجه ترکیه به رسانههای کشورش گفته است
روسای جمهوری فرانسه و ترکیه پس از تبادل نامه ،به
این توافق رسیدهاند.
کاخ ریاستجمهوری فرانسه تبادل نامه با
رییسجمهوری ترکیه را تائید کرده اما جزئیات آن را
بیان نکرده است.
آقای چاوش اوغلو گفته است آقای اردوغان در سال نو
میالدی به رییسجمهوری فرانسه نامه نوشته و به او در
باره چندین حمله در خاک فرانسه تسلیت گفته است.

به گفته وزیر امور خارجه ترکیه ،آقای مکرون این
هفته ،پاسخ «بسیار مثبتی» به این نامه داده و نامه را با
«طیب عزیز» شروع کرده است.
آقای چاوش اوغلو گفته در این نامه آقای مکرون برای
دیدار با رجب طیب اردوغان ابراز آمادگی کرده است.
ریاستجمهوری فرانسه گفته است این کشور در انتظار
رفتار «ملموس» ترکیه است.
دو کشور سال پیش سر سر مسایل مختلفی از جمله
جنگ سوریه و لیبی ،کاریکاتورهای چاپ شده در
شارلی ابدو ،فعالیت های اکتشاف انرژی ترکیه در
آبهای مورد مناقشه مدیترانه شرقی و درگیریهای
ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر قره باغ با هم
اختالف نظر دارند.
اتحادیه اروپا در حال تهیه فهرستی از اشخاص در ترکیه

تشدید تدابری امنییت در امر یکا در آستانه مراسم تحلیف بایدن

اطالعات روز :به دنبال حمله شماری از خشونت طلبان
طرفدار دونالد ترمپ به ساختمان کنگره در هفته گذشته و
با نزدیک شدن به برگزاری مراسم تحلیف رییسجمهوری
جدید امریکا تدابیر امنیتی در پایتخت ایاالت متحده
تشدید شده است.
روز جمعه اعالم شد که وزیر بهداشت امریکا نیز در
اعتراض به حمله به ساختمان کنگره استعفا کرد.

به گزارش رادیو فردا ،در آستانه برگزاری مراسم تحلیف
جو بایدن ،رییسجمهوری منتخب امریکا ارتش این کشور
روز جمعه  ۲۷جدی تایید کرد که  ۲۵هزار نیروی نظامی
گارد ملی در شهر واشینگتن مستقر خواهند شد.
در همین حال یک مقام دولت در گفت وگو با «سی بی
اس» تایید کرد که وزارت امنیت میهن در گزارشی تصریح
کرده است که افراطیون داخلی «بزرگترین تهدید» برای

برای تحریم بر سر مسایل اکتشاف انرژی در مدیترانه
شرقی است.
اختالفات شخصی روسای جمهوری دو کشور هم به
دعواهای دیپلماتیک دو کشور افزوده است.
سال پیش آقای اردوغان ،آقای مکرون را به «اسالم
هراسی» متهم کرد و گفت حمالت به اسالم و توهین
به پیامبر «با تشویق و حمایت رهبر فرانسه که به لحاظ
عقلی نیاز به درمان دارد آغاز شدهاست».
رییسجمهوری ترکیه همچنین ابراز امیدواری کرده بود
فرانسه «هر چه سریعتر» از امانوئل مکرون خالص شود
و رییسجمهوری فرانسه را «دردسر» توصیف کرده بود.
آقای مکرون نیز در جلسه با رهبران اتحادیه اروپا گفته
بود که مردم ترکیه «لیاقت» دولتی غیر از دولت آقای
اردوغان را دارند.

مراسم تحلیف جو بایدن در روز چهارشنبه هستند.
در این گزارش همچنین آمده است به دنبال حمله
خشونت طلبان به ساختمان کنگره در چهارشنبه گذشته،
«دشمنان خارجی» کمپین «اطالعات غلط » را تشدید
کردهاند.
مراسم تحلیف جو بایدن ،چهل و ششمین رییسجمهوری
امریکا روز چهارشنبه آینده در مقابل ساختمان کنگره
برگزار خواهد شد.
در همین حال گزارش شده است که جو بایدن نیز سفر
با قطار خود به واشینگتن برای مراسم تحلیف را به دالیل
امنیتی لغو کرده است.
رویترز میگوید ،پولیس فدرال امریکا ،اف بی ای ،و دیگر
نهادهای امنیتی آخرین اطالعات در خصوص خطرات
احتمالی و بالقوه در جریان مراسم تحلیف را در اختیار
جو بایدن قرار دادهاند.
بـه گـزارش خبرگـزاری آسوشـیتدپرس ،اداره امنیـت
حمـل و نقـل اعلام کـرده اسـت در روزهـای منتهـی به
مراسـم جـو بایـدن تدابیر امنیتی بـرای پروازهـای هوایی
تشـدید میشـود و از سـفر افـراد مظنـون بـه واشـینگتن
جلوگیـری میشـود.
اداره امنیت حمل و نقل در بیانیهای اعالم کرده است که
با نهادهای انتظامی کشور در خصوص ارزیابی وضعیت این
افراد در ارتباط است.
به گزارش آسوشیتدپرس ،الکس آزار ،وزیر بهداشت

امریکا در نامهای به دونالد ترمپ ،رییسجمهوری ایاالت
متحده نوشته است ،هجوم به ساختمان کنگره ،حمله به
دموکراسی ما و به سنت انتقال قدرت مسالمت آمیز بود
که ایاالت متحده امریکا برای اولین بار به جهان معرفی
کرد.
روز چهارشنبه ششم جنوری شماری از هواداران دونالد
ترمپ که در سخنرانی او در جنوب کاخ سفید شرکت
کرده بودند به سمت ساختمان کنگره حرکت کردند .به
دنبال تجمع آنها در اطراف ساختمان کنگره ،شماری از
خشونت طلبان طرفدار دونالد ترمپ وارد ساختمان آن
شدند .در جریان این حمله دست کم پنج نفر از جمله یک
افسر پولیس کشته و دهها نفر بازداشت شدند.
تماس تلفنی پنس و هریس
مایک پنس ،معاون رییسجمهوری امریکا با کاماال
هریس ،معاون رییسجمهوری منتخب ،تلفنی صحبت
کرده و پیروزی در انتخابات را به او تبریک گفته است.
دو مقام مطلع که نام آنها را منتشر نشده در گفت وگو با
خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر این تماس تلفنی را تایید
کردند.
تماس مایک پنس و کاماال هریس نخستین تماس آنها
بعد از انتخابات ریاستجمهوری امریکا در  ۳نوامبر۱۳،
آبان بود و کمتر از یک هفته پیش از برگزاری مراسم
تحلیف رییسجمهوری آینده انجام شده است.
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بدتر ین رشوع مرد فرانسوی؛

چه بر رس ز یدان آمده؟

این بدترین شروع زین الدین زیدان در
رئال پس از انجام  25بازی است.
به نقل از مارکا ،بازی برابر بیلبائو در نیمه
نهایی سوپرکاپ اسپانیا در واقع بازی
شماره  25فصل این تیم تحت هدایت

زیدان در فصل جاری بود .رئال در این
 25بازی ،شش بار شکست خورده 5 ،بار
مساوی کرده و  14بار نیز پیروز شده است.
این بدترین شروع رئال با زیدان در یک
فصل است.
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رئال امسال در اللیگا به کادیز ،آالوس و
والنسیا باخته ،در لیگ قهرمانان دو بار
مغلوب شاختار شد و در سوپرکاپ هم
به بیلبائو باخت .رئال با زیدان هرگز در
سوپرکاپ ناکام نمانده بود.
زیدان کار خود در رئال را از جنوری
 2016شروع کرد .در  25بازی ابتدایی
روی نیمکت ،رئال با او  4تساوی و سه
شکست را تجربه کرد .رئال در اللیگا با یک
امتیاز کمتر از بارسا دوم شد ولی در لیگ
قهرمانان عنوان قهرمانی را کسب کرد.
فصل  2016-17بهترین عملکرد زیدان در
رئال بوده و با او تیم فاتح اللیگا و لیگ
قهرمانان شد .در  25بازی ابتدایی فصل،
رئال اصال متحمل شکست نشد و تنها
جنوری  2017بود که باالخره در زمین
سویا شکست را تجربه کرد.
فصل  2017-18رئال در  25بازی ابتدایی
خود متحمل  3باخت و  5تساوی شد.
دو باخت در اللیگا و یک باخت در لیگ

قهرمانان .در پایان فصل رئال بار دیگر
قهرمان چمپیونزلیگ شد ولی در اللیگا
سوم شد تا زیدان در پایان فصل به شکلی
غیرمنتظره استعفا کند.
فصل گذشته رئال با زیدان در  25بازی
ابتدایی دو باخت یکی در لیگ قهرمانان
و دیگری در اللیگا و هشت تساوی کسب
کرد و در نهایت فاتح سوپرکاپ اسپانیا و
اللیگا شد.
فصـل جـاری رئال سـوپرکاپ را از دسـت
داده ولـی در اللیـگا ،کوپـا دل ری و لیـگ
قهرمانـان همچنـان دارای شـانس اسـت.
در اللیـگا اگـر اتلتیکـو دو بـازی عقـب
افتـاده خـود را پیـروز شـود ،ده امتیـاز
از رئـال فاصلـه خواهـد گرفـت امـا تنهـا
یـک شکسـت از سـوی ایـن تیـم رئـال را
امیدواتـر بـه ادامـه فصـل مـی کنـد.
در نهایت باید دید رئال در فصلی که با
زیدان بدترین شروع را پس از انجام 25
بازی داشته ،چه دستاوردی خواهد داشت.

پوچتینو علیه انتقادات؛ از امباپه رایض هستم
مائوریسیو پوچتینو سرمربی پاری سن
ژرمن به دفاع از عملکرد ستاره فرانسوی
اش یعنی کیلیان امباپه پرداخت.
کیلیان امباپه ،ستاره فرانسوی پاری سن
ژرمن در هفت بازی قبلی خود در تمام
مسابقات تنها دو بار گلزنی کرده است.
فراتر از مشکل گلزنی ،امباپه در ارائه
نمایش های تاثیر گذار نیز ناکام بوده و
همین موضوع باعث شده که انتقادات

زیادی نسبت به عملکرد او مطرح شود.
با وجود همه این انتقادات ،مائوریسیو
پوچتینو سرمربی جدید پاری سن
ژرمن به دفاع از ستاره فرانسوی
پرداخته است .او در این باره گفت:
« من از فرم کیلیان امباپه کام ً
ال راضی
هستم .او بازیکن مهمی برای ما محسوب
میشود و تالش زیادی در تیم انجام
میدهد .من از تالش و نحوه جنگیدن

لیورپول با  19قهرمانی در تعداد قهرمانی
در لیگ برتر پشت سر منچستریونایتد با
 20عنوان قهرمانی قرار دارد و برونو فرناندز
قصد ندارد اجازه دهد که آنها با شیاطین
سرخ برابر شوند!
در آستانه دیدار حساس منچستریوناتد
با لیورپول ،برونو فرناندز ،ستاره
منچستریونایتد ،معتقد است که تالش برای
متوقف کردن لیورپول در کسب بیستمین
عنوان قهرمانی لیگ برتر و مساوی شدن با
منچستر یونایتد در تعدادقهرمانی ،انگیزهای
مضاعف برای شیاطین سرخ در نبرد با
لیورپول است.
قهرمانی سال قبل لیورپول در لیگ برتر،
نوزدهمین عنوان قهرمانی تاریخ این تیم
را برای ایشان به ارمغان آورد .این اولین
قهرمانی سرخپوشان لیورپول در  30سال
گذشته بود و حاال آنها در تعداد قهرمانی
تنها یک جام کمتر از منچستریونایتد دارند.
منچستریونایتد امروز در حالی پا به آنفیلد
می گذارد که با سه امتیاز بیشتر از لیورپول،
پس از سالها صدرنشین لیگ برتر است.
برونو فرناندز ،ستاره منچستریونایتد ،که
سال پیش به این تیم پیوست ،می گوید

که از رقابت تاریخی میان یونایتد و لیورپول
مطلع است.
فرناندز در رابطه با رقابت منچستریونایتد و
لیورپول گفت« :معلوم است که من از این
رقابت باخبرم! همه می دانند ،تو قطعا دلت
نمی خواهد که رقیبت هم سطح تو باشد،
یا به اندازه تو جام برده باشد .این موضوع
برای همه ما دراین باشگاه و در رختکن تیم
روشن است و همه می دانیم که این موضوع
برای هواداران چه معنایی دارد.
مهمترین نکته برای ما اما این است که
بدانیم هر بازی برای ما چه معنایی دارد.
هر بازی باید معنای یکسانی داشته باشد.
ما باید با روحیه و انگیزه مشابه با بازی با
لیورپول به هر بازی قدم بگذاریم .می دانم
که بازی برابر برنلی با بازی برابر لیورپول
برای هواداران متفاوت است ،اما برای ما
نمی تواند متفاوت باشد چرا که در تمام
بازی ها یک نتیجه می خواهیم و بس.
من هواداران را درک می کنم و تمام
تالشمان را می کنیم تا آنها را خوشحال
کنیم ،اما فکر میکنم که آنها به هر حال
از این بازی لذت ببرند چرا که ما برای برد
به هر بازی پا م یگذاریم و هواداران بردن

او در دیدار مقابل مارسی کام ً
ال رضایت
دارم».
پوچتینـو در ادامه گفت« :مـا به دنبال
پیشـرفت هسـتیم .از تلاش و تعهدی که
امباپـه از خـود نشـان مـی دهـد راضـی
هسـتم .او در سـه مسـابقه قبلـی در هـر
 90دقیقـه بـازی کرده اسـت و این نشـان
میدهـد کـه مـن از عملکـرد او راضـی
هسـتم .انتظـارات از او زیـاد اسـت و هـم

اکنـون در کانـون توجهـات قـرار گرفتـه
اسـت امـا همانطـور کـه گفتـم از او راضی
هسـتم .بـا گذشـت زمـان او هـم گل مـی
زنـد و هم پـاس گل خواهد داد .سـه بازی
از زمـان حضـور من در این جـا انجام داده
ایـم کـه امباپـه در همـه آنها حاضـر بوده
ً
کاملا آمـاده
اسـت؛ بـه ایـن خاطـر کـه
بـوده اسـت .او بـا هر دقیقـه بازی بیشـتر
پیشـرفت مـی کند».

برونو فرناندز:

برای شکست لیور پول به آنفیلد میرویم!

را دوست دارند .البته برای هواداران بازی
امروز فرق می کند چون وقتی برنده شده
باشی کلکل با دوستان لیورپولیات خیلی
بهتر است و خیلی بیشتر خوش می گذرد
اگر ما به بیست و یکمین عنوان قهرمانی
برسیم و لیورپول هنوز نوزده عنوان قهرمانی
داشته باشد».

من برای شکست دادن آنها به آنفیلد می
روم .می خواهم که پیروز شویم .می دانیم
که لیورپول تیم واقعا خوبی است و خیلی
وقت است در لیگ در بازیهای خانگی
نباخته ،اما ما به آنفیلد می رویم تا بیشترین
تالشمان را برای بردن بازی بکنیم .همانطور
که همیشه این کار را می کنیم« .

انتظار یک لغزش بزرگ را داشتم
سرمربی بایرن مونیخ تاکید کرد که انتظار
یک ناکامی و لغزش بزرگ را داشت و
تیمش این توانایی را دارد که شرایط
سخت را پشت سر گذارد.
به نقل از کیکر ،واکنش ها و انتقادها به
شکست عجیب بایرن مونیخ در جام حذفی
همچنان ادامه دارد.

بارسلونا از جذب اریک گارسیا مدافع کاتاالن
سیتی در انتقاالت زمستانی صرفنظر کرد.
پـس از مـدت هـا گمانـه زنـی روز جمعـه
قطعـی شـد کـه اریـک گارسـیا حداقـل در
زمسـتان بـه بارسـا ملحـق نخواهـد شـد.
باشـگاه اسـپانیایی از مـدت هـا پیـش بـه
دنبـال بازگردانـدن گارسـیا بـود .او محصول
آکادمـی الماسیاسـت ولـی از  2017راهـی
سـیتی شـد و در پایـان همیـن فصـل
قـراردادش بـه اتمـام مـی رسـد.
علی رغم تمام تالش های سیتی ،گاسیا
تاکنون حاضر به تمدید نشده و قصد
بازگشت به بارسلونا را دارد .انتقالی که در
تابستان به دلیل رقم باالی مورد تقاضای
سیتی منتفی شد ولی باشگاه انگلیسی در
انتقاالت زمستانی حاضر بود گارسیا را با + 5
 5میلیون یورو به بارسا منتقل کند و به نظر
می رسید همه چیز برای بازگشت او هموار
است ولی تعویق انتخابات ریاست بارسلونا
همه چیز را تغییر داد.
روز جمعـه بـه دلیـل پاندمـی کرونـا تصمیم
بـر ایـن شـد تـا انتخابات ریاسـت بارسـا 24
جنـوری برگـزار نشـود و بـه زمانـی دیگـر
موکـول شـود .بـه ایـن ترتیـب بارسـا نمـی
توانـد در زمسـتان و در حالـی کـه زیـر نظـر
کمیتـه موقـت اداره می شـود ،خریـد جدید
انجـام دهـد مگـر اینکـه بازیکـن قرضـی یـا
رایـگان جذب شـود.
خوان الپورتا نامزد ریاست بارسلونا پس از
تمام شدن جلسه با کمیته موقت که جمعه
شب صورت گرفت به خبرنگاران گفت که
جذب گارسیا در زمستان منتفی خواهد بود
و باید تا تابستان و زمانی که قرارداد او تمام
می شود صبر کرد.
بارسـا در حـال حاضـر تنهـا کلمنـت لنگلـه،
سـاموئل اومتیتـی ،رونالـد آرائوخـو و اسـکار
مینگسـا را بـه عنـوان دفاع میانـی در اختیار
دارد و جـرارد پیکـه تـا اواخـر ماه حـوت در
دسـترس نخواهـد بـود .آرائوخـو و مینگسـا
عضـو تیـم دوم بارسـا هسـتند که بـرای تیم
اول هـم بـازی مـی کننـد .رونالـد کومـان
سـرمربی بارسـا در روزهـای گذشـته بارهـا
از نیـاز تیمـش بـه جذب یـک مدافـع میانی
سـخن گفتـه بود.

اوز یل با آرسنال فسخ کرد

فلیک:

بایرن قهرمان سه گانه فصل قبل فوتبال
آلمان و اروپا به شکل ناباورانه ای از جام
حذفی کنار رفت و شاگردان هانس فلیک
با شکست برابر تیم دسته دومی از دور
رقابت ها حذف شدند.
بایرن قرار است که در هفته شانزدهم
بوندسلیگا امروز به مصاف فرایبورگ برود.

پس از تعویق انتخابات

پیوسنت مدافع سییت
به بارسا منتفی شد

فلیـک قبـل از ایـن بـازی گفـت :مـن
مدتهـا قبـل انتظـار یـک لغزش بـزرگ را
داشـتم امـا تفکـر پیـروزی بازیکنـان ایـن
لغـزش را به تاخیـر انداخـت .باوجود آنکه
شکسـت تلخـی را متحمـل شـدیم امـا بـا
قـدرت بـه کار خـود ادامه مـی دهیم .من
بـه بازیکنانـم اعتمـاد کامـل دارم و بـدون

شـک خیلـی سـریع بـه شـرایط آرمانـی
برمـی گردیم.
او درباره دالیل این ناکامی گفت :بعضی
انگشت اتهام را به سمت مدافعان می
گیرند اما همه ما مقصر هستیم .تمام تیم
شکست خورد و اگر انتقاد شود باید از همه
شود.

مسوت اوزیل قرارداد خود را با تیم فوتبال
آرسنال فسخ کرد.
به نقل از تایمز ،آرسنال با مسوت اوزیل
هافبک آلمانی به توافق رسید تا قرارداد او
را فسخ کند.
به گفته این منبع  ،طرفین توافق با رضایت
دو طرفه لغو شود .انتظار می رود اوزیل ۳۲
ساله انتقال خود به فنرباغچه ترکیه را در آخر
هفته انجام دهد.
اوزیل از سال  ۲۰۱۳بازیکن آرسنال بوده
است .اوزیل در این فصل حتی یک مسابقه
انجام نداده است و جایی در برنامه های
مایکل آرتتا نداشت.
اوزیل قهرمان جام جهانی  ۲۰۱۴و دارنده
مدال برنز جام جهانی  ۲۰۱۰است ،وی
همچنین در مسابقات قهرمانی اروپا یورو
( )۲۰۱۶ ، ۲۰۱۲مدال برنز دارد .او به عنوان
بازیکن رئال مادرید اسپانیا ،اللیگا را به دست
آورد و در وردربرمن نیز سابقه بازی دارد.
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چالشهای پیشروی افغانها در دور دوم گفتوگوهای صلح
فرید حسنزاده

دور دوم مذاکرات هیأت دولت اسالمی
افغانستان و گروه طالبان در قطر در شرایطی
آغاز شد که شرایط سیاسی در منطقه و
جهان دستخوش تغییرات مهمی شده است.
در این تغییر و تحوالت ،دولت افغانستان نیز
با عدم اجماع سیاسی میان گروههای سیاسی
در مورد پروسه صلح مواجه است .از سوی
دیگر حکومت افغانستان بیش از گذشته
زیر ذرهبین جامعهجهانی قرار گرفته است.
طوری که کمکهای بینالمللی وعدهشده
به افغانستان در نشست ماه نومبر در ژنو
سویس ،کمکهای مشروط اعالم شدند تا
جامعهجهانی از اهرمهای فشار بیشتری برای
ترغیب دولت افغانستان برای مبارزه با فساد
و برقراری حاکمیت قانون برخوردار باشد.
بهنظر میرسد که همهی این تغییرات به
نفع دولت افغانستان نباشد.
پایان ریاستجمهوری دونالد ترمپ
شاید مهمترین تفاوتی که ناظران در شرایط
پیشروی مذاکرات صلح در قطر میبینند،
رفتن ترمپ از کاخ سفید باشد .اگرچه
معضل افغانستان جزء بسیار کوچکی از
سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا در
منطقه را تشکیل میدهد و بعید است در
کوتاهمدت تغییر فاحشی در عملکرد سیاسی
و نظامی ایاالت متحده در امور افغانستان
حاصل شود ،اما نباید از این نکته اساسی
چشم پوشید که انعکاس جهانی ،تصمیم
عجوالنه و یکطرفه ترمپ در مورد خروج
سریع نیروهای امریکایی از افغانستان و
امتیازدهیهای بیحدوحصر به گروه طالبان
طی یک سال اخیر ،با خروج ترمپ از صحنه
سیاست خارجی ایاالت متحده و جایگزینی
او با جو بایدن ،دیپلمات کهنهکار دموکرات،
دستخوش تغییر شود.
تأثیرات تصامیم ترمپ در سطح جهانی از
آغاز جنگ تعرفهها با چین و اروپا گرفته تا
خروج امریکا از برجام و تحریم حداکثری
ایران ،خروج از معاهده پاریس ،قطع
حمایت مالی امریکا به سازمان صحی جهان
در اوج بزرگترین بحران صحی قرن و
ارتقای جایگاه یک گروه تروریستی در حد
یک پارتنر سیاسی برای امریکا و اروپا در
افغانستان ،هر یک شوکی بر پیکر سیاست
بینالملل محسوب میشوند .اما پیشبینی
نمیشود که با آمدن بایدن به کاخ سفید،
تمام این روندها به یکباره بیاثر یا برعکس
شوند ،چرا که سازوکارهای سیاستگذاری و
سیاستورزی در ایاالت متحده امریکا ،مانند
بسیاری کشورهای درحال توسعه در یک
مسیر مستقیم و یکطرفه عمل نمیکند
بلکه در این سیستم ،دادهها از مسیرهای
مشخصی باید وارد دستگاه دیپلماسی و
سیاست خارجی شوند و بعد از پروسس در
بخشهای مربوطه و عبور از کانالهای متعدد
به یک سیاست اجرایی مبدل شوند .یقینا
برای بیاثر کردن یا تغییر این سیاستها نیز
سازوکارهای خاصی مدنظر گرفته شده است
که فعالشدن آنها زمان و شرایط ویژه خود
را اقتضا میکند.
درک نادرست بسیاری از تحلیلگران و
سیاستمداران افغان از سازوکار سیاستسازی
و سیاستورزی در دنیای مدرن گاهی باعث
اظهار نظرها و پیشداوریهای بهدور از
واقعیت ازسوی آنها میگردد .در مورد
پروسه صلح با طالبان نیز اگر چنین بپنداریم
که با تغییرات بهوجود آمده در سطح

عدم انسجام و ثبات سیاسی در داخل
افغانستان فرصت دوام این جنگ در داخل
افغانستان را بیش از پیش فراهم کردهاست
و نداشتن درک درست سیاسیون افغان از
این منازعه و تعهد شکننده آنان به منافع
ملی افغانستان ،زمینه را برای گسترش
بیشتر این منازعه و تعدد گروههای سیاسی
منطقهای درگیر در آن بیشتر فراهم کرده
است.

ریاستجمهوری ایاالت متحده قرار است
همهچیز به یکباره تغییر کند ،اساسا چنین
تصوری بهدور از واقعیت خواهد بود.
طبیعی است که در دراز مدت ،نگاه کاخ
سفید به افغانستان و پتانسیلهای استفاده
از گروه طالبان بهعنوان یک شریک سیاسی
قابل اطمینان برای امریکا و اروپا با توجه
به رویکرد متفاوت دموکراتها در سیاست
خارجی نسبت به جمهوریخواهان و خاصتا
تیم سیاسی ترمپ ،ممکن است دچار
تغییرات شود .حد و میزان این تغییرات
وابسته به شرایط و عوامل متعدد سیاسی،
قطعا متفاوت خواهد بود.
تحوالت درآرایش قدرتهای منطقهای
اگر از نقش و تأثیر برخی کشورهای دورتر و
کوچکتر بگذریم ،حداقل سیستم پیچیدهای
از منافع ملی کشورهای ،پاکستان ،ایاالت
متحده امریکا ،هند ،ایران ،چین ،ترکیه،
عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،قطر
و کشورهای اتحادیه اروپا ،در شکلدهی
روابط خارجی افغانستان و خصوصا در
موضوع صلح افغانستان با گروه طالبان
تأثیرگذارند.
این شبکه بسیار دینامیک است و خصوصا
در دوره ریاستجمهوری ترمپ در پاسخ به
جهتگیریهای سیاسی منحصر به فرد و
غافلگیرانه وی ،با واکنشهای غیرمنتظرهای
همراه بوده است .تنشها در روابط ایاالت
متحده با ترکیه ،عربستان سعودی و روسیه
روی مسایلی چون قتل خبرنگار سعودی
در کنسولگری عربستان در ترکیه ،خرید
سیستم دفاع ضد موشکی روسی اس400-
توسط ترکیه یا قتل جاسوسان سابق روسی
در اروپا را میتوان مثالهایی از این دست
دانست .اشاره جو بایدن به دورشدن متحدان
امریکا از سیاست خارجی این کشور ،طی
دوره ریاستجمهوری ترمپ را میتوان
کنایهای زیرکانه به شکاف ایجاد شده بین
ایاالت متحده و متحدان اروپاییاش در
سیاستهای منطقهای و بینالمللی تفسیر
کرد .شکی نیست که در بحث تحریم ایران و
مسأله برجام ،یکپارچگی صفوف اروپائیان و
امریکا در برابر جمهوریاسالمی ایران دچار
تزلزل شده است و یکی از دالیل عمده آن را
شاید بتوان در پیش گرفتن سیاست رادیکال
«اول امریکا» توسط دولت ترمپ دانست که
حتا متحدان سنتی اروپایی ایاالت متحده را
نیز رنجانیده است.

برقراری اجماع منطقهای که بارها حتا
از سوی سیاستگذاران امریکایی بهعنوان
یکی از ملزومات موفقیت پروسه صلح
دولت افغانستان با طالبان یاد شده است با
تحوالت اخیر در منطقه با تهدیدات بیشتر
مواجه است .طبق گزارش اخیر بیبیسی،
کشتهشدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق
سپاه قدس ،روابط ایران و امریکا را که در
مقاطعی با نوعی مدارا و همکاری پشتپرده
در منطقه خصوصاً در افغانستان و عراق
همراه بوده ،مجددا به سطح تقابل مستقیم
در منطقه سوق داده است .این موضوع
موجب میشود تا دورنمای همکاری ایران و
امریکا در منطقه با شک و تردید بیشتر همراه
گردد .جبههگیری مستقیم جواد ظریف
در مصاحبه با طلوع نیوز با اعالم حمایت
جمهوری اسالمی ایران از یک طیف سیاسی
خاص در داخل افغانستان و حمایت تلویحی
ایران از دولت افغانستان در برابر طالبان و
حامیان منطقهای و بینالمللی آنها ،حاکی
از صراحت لهجه بیشتر ایران در موضوع
صلح با طالبان است .این جبههگیریها یقینا
در حد حرف باقی نخواهد ماند.
رقابتهای خصمانه هند و پاکستان،
رقابتهای هند و چین ،روابط عمیق
و گسترده چین و پاکستان که از نظر
اقتصادی شاید بتوان آن را معادل روابط
استراتژیک پاکستان و امریکا دانست ،تقابل
گسترده چین و امریکا در عرصه اقتصاد و
جدیترشدن تضادهای سیاسی بین دو
کشور در سطح منطقه و جهان ،محاسبات
و پیشبینیها در مورد نحوه تأثیرگذاری
این کشورها بر روند صلح دولت افغانستان با

منازعه افغانستان بهشکل
خشونتبار فعلی آن دوام
خواهد یافت مگر اینکه امریکا
بتواند با تغییر سیاست
منطقهای و بینالمللی
زمینه را برای همسو�یی
بیشتر منطقهای درباره
صلح افغانستان فراهم
کند .همزمان حکومت کابل
نیز بتواند با شرکا و رقبای
سیاسی داخلی قدرت به تفاهم
بیشتری دست یابد.

گروه طالبان را با متغیرهای بیشتر و ابهامات
متعدد مواجه ساخته است.
رقابت و گاهی همکاری چین و روسیه در
سطح بینالمللی برای مهار اروپا و امریکا
و نزدیکشدن ترکیه به این جبهه عمال
ترکیه را در برابر اروپا و امریکا و متحدان
منطقهای آنان یعنی عربستان و کشورهای
عرب حاشیه خلیج کشانیده است .اگر به
این معادله رقابتهای عربستان و ترکیه
در خاورمیانه و شمال افریقا و همینطور
ماجراجوییهای ترکیه در شمال افریقا
و قفقاز را بیفزاییم ،شبکهای به مراتب
پیچیدهتر از ائتالفهای منطقهای پیش
روی ما خواهد بود که تعقیب خطسیر
ی این کشورها
سیاست خارجی و موضعگیر 
در قبال سرنوشت سیاسی دولت افغانستان
و گفتوگو با طالبان را (که تلویحا از آن
بهعنوان صلح امریکا با طالبان یاد میشود)
از چیزی که هست مغلقتر میسازد.
هرچند ترکیه و ایران ،بزرگترین حامیان
قطر خصوصا بعد از تحریم این کشور از
سوی عربستان سعودی ،بحرین ،امارات و
مصر بودهاند ،اما با برداشتهشدن تحریمهای
عربستان و دیگر کشورهای حامی آن از
قطر ،موضع این کشور در رابطه با ترکیه
و ایران و متعاقبا بحث صلح افغانستان و
حمایت بیشتر از گروه طالبان در برابر دولت
افغانستان جدیتر خواهد شد.
تجربه دوران جنگ سرد نشان میدهد که
هرگاه قدرتهای بزرگ نتوانند یا نخواهند
در رویارویی مستقیم نظامی قرار بگیرند،
به جنگهای نیابتی در مناطق تحت نفوذ
یکدیگر متوسل میشوند .جنگ افغانستان
بارها یک جنگ نیابتی خوانده شده است.
اگر چه به باور بسیاری از آگاهان سیاسی
در ابتدای امر از رقابت اتحادجماهیر
سوسیالیستی شوروی و ایاالت متحده
امریکا نشأت گرفته است اما امروز بیشتر
از هر زمان دیگر پای بازیگران منطقهای
به آن کشانیده شده است .در حال حاضر،
رویارویی نظامی نیروهای دولتی افغانستان با
گروههای هراسافکن از جمله گروه طالبان
بیش از اینکه یک جنگ متقارن در یک
جبهه مشخص باشد ،خصوصیات یک جنگ
داخلی و همزمان نوعی جنگ نیابتی را
دارد .جنگی نیابتی برسرمنافع منطقهای و
بینالمللی کشورهای مختلف که با جنگ
بر سر تصاحب قدرت سیاسی در داخل
افغانستان در آمیخته است.

تشدید منازعه قدرت در درون کشور
بهنظر میرسد که انتخابات ریاستجمهوری
و پارلمانی افغانستان بعد از اولین دوره آن
در سال  ۱۳۸۳در هر دور نسبت به دور قبل
بیشتر با چالش شفافیت و مشروعیت مواجه
شد ه است .طوری که ادعاهای مکرر تقلب در
آخرین انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری
اعالم نتایج را با تأخیری فراقانونی و ایجاد
نوعی بحران سیاسی همراه ساخت.
کاهش چشمگیر میزان اشتراک رایدهندگان
در انتخابات ریاستجمهوری اخیر،
مشروعیت نظام فعلی را با سواالت متعدد
مواجه کرده ،طوری که رقیبان سیاسی
حکومت توانستهاند بارها از این موقعیت به
نفع خود استفاده کنند .در مقابل حکومت
فعلی برخالف شعارهای انتخاباتیاش بارها
به معامله و زدوبند با افراد وگروههای
سیاسی ذینفوذ اعم از رهبران سابق جهادی
تن در داده است .به دادگاهکشیدن سلیقهای
مقامات و رقبای سیاسی دولت ،سردرگمی
در روند مبارزه با فساد و ابهامات متعدد در
نقش رییسجمهور ،سیاسیون و ادارات تحت
نام مصالحه و صلح در پروسه گفتوگوهای
صلح با طالبان نشانههای بیثباتی سیاسی
در داخل افغانستان میباشند.
برخالف اظهارات مقامات دولتی منتسب به
دو جناح عمده سیاسی یعنی غنی و عبداهلل
بهنظر میرسد که در آستانه آغاز دور دوم
گفتوگوهای صلح در قطر و مطرحشدن
مسایل اساسیتر همچون تقسیم قدرت در
میز مذاکره ،شکاف بین دولت و گروهای
رقیب سیاسی آن در داخل بیشتر و بیشتر
میشود .در مجموع وضعیت موجود به نفع
گروه طالبان و به ضرر حکومت و سیاسیون
کابلنشین خواهد بود و جای تعجب نخواهد
بود اگر طالبان و حامیان سیاسی منطقهای
آنان هم بیشترین تمرکز خود را روی این
نقطهضعف دولت بگذارند .دعوتهای رسمی
و جداگانه از چهرههای سیاسی مختلف
افغانستان برای دیدار در کشورهای همسایه،
حاکی از آغاز تالشهای این چنینی توسط
قدرتهای منطقه است.
شکی نیست که شرایط پیشروی
گفتوگوهای صلح دولت افغانستان با گروه
طالبان ،پیچیدهتر شده و حتا اگر بپذیریم
که اصرار ایاالت متحده امریکا برای برقراری
صلح بین دولت و گروه طالبان همچنان به
قوت خود باقیست ،بهنظر نمیرسد به زودی
شاهد نتایج ملموسی از مذاکرات صلح در
قطر باشیم .پیام ساده این تحلیل آن است
که منازعه افغانستان بهشکل خشونتبار
فعلی آن دوام خواهد یافت مگر اینکه
امریکا بتواند با تغییر سیاست منطقهای و
بینالمللی زمینه را برای همسویی بیشتر
منطقهای درباره صلح افغانستان فراهم کند.
همزمان حکومت کابل نیز بتواند با شرکا
و رقبای سیاسی داخلی قدرت به تفاهم
بیشتری دست یابد.

