ظریف در مسکو؛
روسیه میگوید «نجات»
برجام از مهمترین
مأموریتهاست
صفحه 6

سنای امریکا به جانت یلن
بهعنوان اولین زن
در مقام وزیر خزانهداری
صفحه 6
رای اعتماد داد
ETILAATROZ.COM
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وزارت خارجه:

نادر نادری:

هیأت مذاکرهکنندهی طالبان
 9روز است که آمادهی برگزاری
نشست رسمی نشده است

ایران میخواهد به طالبان
تفهیم کند که افغانستان دیگر
پایگاه امن تروریستی نشود
اطالعات روز :وزارت خارجهی افغانستان میگوید
که از سفر هیأت گروه طالبان به تهران آگاهی دارد.
این وزارت گفته است که دولت...
صفحه 2

امرالله صالح:

گزارش قاچاق پول از میدان هوایی
بینالمللیحامدکرزیبیاساساست
صفحه 2

فروپاشی ،توطئه و اخالق روشنفکری

صفحه 3

صفحه 2

پیشنهادات هوسانهی اداره امور؛
اتحادیه اروپا
 ۳۵میلیون یورو
برای مبارزه با
کرونا به افغانستان
کمک کرد

نیروهای کماندو  ۲۲نفر را از یک
زندان طالبان در لوگر آزاد کردند
اطالعات روز :وزارت دفاع کشور میگوید که نیروهای
کماندوی ارتش  ۲۲نفر را از یک زندان گروه طالبان
در والیت لوگر آزاد کردهاند.
در اعالمیهی این وزارت آمده است که...

صفحه 2

بایدن بر رس دو راهی
خطرنا ک ماندن یا رفنت

حدود  48ساعت پس از تحلیف رییسجمهور جو
بایدن ،مشاور امنیت ملی وی ،جیک سالیون ،اعالم
کرد که دولت جدید قصد دارد «توافقنامه ماه
فبروری  2020ایاالت متحده با طالبان را بازنگری
کند ».او گفت که در این بازنگری دولت جدید ایاالت
متحده پابندی طالبان را به تعهدات این گروه طبق
توافقنامه ماه فبروری ،ارزیابی میکند .براساس
این توافقنامه طالبان باید روابطشان را با گروههای
تروریستی قطع کنند ،خشونت را در افغانستان
کاهش دهند و با حکومت افغانستان و سایر ذینفعان
بهصورت جدی وارد مذاکره شوند .هم طالبان و هم
پاکستان از رییسجمهور بایدن خواستهاند که به
جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان
که مهلت آن اول ماه مِی سال جاری تعیین شده
است ،پابند بماند.
نیروهای امریکایی در معرض خطرند و تعجبی ندارد
که اعالم این تصمیم یکی از...
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یک زن در
ننگرهار که
سابقهی نظامی
داشت توسط
شوهرش کشته شد
صفحه 2

صفحه 2

از جنگ داخلی تا صلح مرشوط؛

روند صلح بوروندی

روند صلح بوروندی بهصورت رسمی به پایان رسیده است.
آخرین گروه شورشی در بوروندی که «نیروهای ملی
آزادی حزب آزادی مردم هوتو» باشد ،در سال ۲۰۰۹
بهعنوان یک حزب سیاسی به ثبت رسید .بوروندی کشور
کوچکی در آفریقاست که در منطقه دریاچههای کالن

«نسخههای شفری»؛

درمان یا دردرس؟

وزارت صحت :در  10ماه گذشته با
دستکم شش دا کرت بهدلیل نوشنت
نسخههای «شفری» برخورد شده است

وزارت صحت عامه میگوید ،در  10ماه گذشته تیم
نظارتی این نهاد دستکم شش داکتر را بهدلیل نوشتن
نسخههای «شفری» و پیچیده | ،صفحه 5

موقعیت دارد .این کشور از زمان استقالل در اول جوالی
 ۱۹۶۲چرخههای جنگی زیادی را تجربه کرده است .از
این میان ،دو درگیری عمده باعث بزرگترین آشفتگی
سیاسی و اجتماعی شده است .انستیتیوت مطالعات
امنیتی ( )ISSآفریقا طی یک گزارش | صفحه 4

از گوشت بودنه تا پشت مغز گوساله
صفحه 4

ارگ باید از وجههاش
دفاع کند

پس از آنکه برخی از نمایندگان مجلس و وزیر
برکنارشدهی وزارت مالیه ،عبدالهادی ارغندیوال
ادعا کردند که ادارهی امور ریاستجمهوری ،برای
سال مالی  ،1400پیشنهاد  18نوع گوشت را
برای قرارداد به کمیسیون تدارکات ملی فرستاده،
مردم افغانستان به حیرت و خشم فرو رفتند .افکار
عمومی ناگهان به خشم آمد که در فقر  90درصدی
مردم و محرومیت بخش وسیعی از شهروندان
کشوری که به کمکهای بینالمللی متکی است،
چرا ادارهی امور ریاستجمهوری ،چنین برخورد
شرمآوری با بودجهی ملی کرده است.
در ابتدا ،پس از افشاگری برخی از نمایندگان
مجلس و سپس وزیر مخلوع مالیه ،سخنگویان
و مقامات حکومت سعی کردند این افشاگری را
در حد جنگ زرگری نمایندگان مجلس و یک
وزیر مخلوع کابینه با حکومت و در نتیجه تبلیغ
منفی سیاسی علیه حکومت تفسیر و تبلیغ
کنند .این افشاگری ،توسط مشاور فرهنگی
رییسجمهور ،به راهانداختن جنگ روانی علیه
ارگ عنوان شد .دفاعهای مقامات حکومت و
تالشهایشان برای دروغ و شایعه جلوهدادن
این موضوع به گونهای بود که برای برخی از
شهروندان باورکردنی مینمود...
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سرانجام رییس کمیسیون امنیت داخلی
مجلس نمایندگان با اسناد و مدارک،
افشاگریاش را مستند کرد .خانآغا رضایی،
رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس
نمایندگان اسناد تدارکاتی این پیشنهاد
ادارهی عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی
ریاستجمهوری به کمیسیون تدارکات ملی
را منتشر کرد .این اسناد ثابت میکند که
به تاریخ  23قوس  ،1399اسناد تدارکاتی
پیشنهاد اعطای این قرارداد به ریاست
داراالنشای کمیسیون تدارکات ملی رسیده
است.
در این پیشنهاد 18 ،نوع گوشت مختلفالنوع
برای ادارهی عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی
ریاستجمهوری برای سال مالی  1400به
کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد شده است.
در این فهرست ،از گوشت پشت مغز گوساله
تا فیلمرغ و کبک و بودنه و گوسفند خسی
گنجانده شده است.
عبدالهادی ارغندیوال ،پس از برکناریاش
توسط رییسجمهور در یک کنفرانس
مطبوعاتی ادعا کرد که خلع او از وزارت مالیه
به دستور رییسجمهور ،ریشه در مخالفت او
با پیشنهاد این قرارداد در کمیسیون تدارک
ملی دارد .آقای ارغندیوال ادعا کرد که خطاب
به اعضای جلسهی کمیسیون تدارکات ملی
گفته است که چگونه وجدانمان بپذیرد که به
سرباز غذا نمیرسد اما برای ادارهی عملیاتی و
حمایوی انکشاف ملی ریاستجمهوری  18نوع
گوشت سفارش داده شود!
تالش مقامات حکومت برای فریبدادن
اذهان عامه و دروغ جلوهدادن افشاگریها در
مورد این افتضاح شرمآور ،خطای بزرگی بود.
حکومت میبایست به محض رسانهایشدن
این موضوع و حتا در زمان رسیدن اسناد
تدارکاتی این پیشنهاد ،با عوامل این هوس
شاهانه برخورد میکرد .در کشوری که 90
درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند،
کودکان به مکتب ،مادران به شفاخانه،
شهروندان به برق و کشور به صرفهجویی و
مصرف بودج ه ضرورت دارند ،درخواست 18
نوع گوشت برای یک ادارهی ریاستجمهوری،
هیچ تعریفی جز نگاه چپاولگرانه به بودجهی
ملی ندارد .مردم افغانستان از این افتضاح
شرمآور به خشم و ستوه آمده است .چنین
کاری ،فارغ از این که فساد و چپاول بودجهی
ملی است ،ستم بر مستمندان و بینوایان
است .مردم خشمگیناند که چرا سهم آنها از
بودجهی ملی چهارونیم کیلو گندم میشود اما
سهم مقامات عالوه بر معاشات چندهزار دالری
و انواع مختلف امتیازات مالی 18 ،نوع گوشت
از بهترین و شاهانهترین انواع آن است!
افشاشـدن ایـن موضـوع ،لطمهی سـنگینی بر
وجاهـت نیمبند ارگ ریاسـتجمهوری کشـور
وارد کـرده اسـت .مـردم از عالیتریـن نهـاد
قـدرت و زعامـت ملـی مملکـت ایـن انتظار را
دارنـد که اگـر نمیتواند رویه و خـوراکاش را
با دسـتکم طبقهی متوسـط کشـور همسـان
کنـد ،حداقـل بـا  90درصـد کشـور کـه زیـر
خـط فقـر زندگـی میکننـد ،همـدردی و
مشـکالت آنهـا را درک کنـد .رسانهایشـدن
درخواسـت  18نـوع گوشـت از شـاهانهترین
انـواع آن ،بـه مـردم اکثـرا فقیـر و مسـتمند
افغانسـتان ایـن حـس را تداعـی میکنـد کـه
در عالیتریـن نهـاد قدرت و حاکمیـت ،نهتنها
با آنهـا همدردی و مشـقتهای زندگیشـان
درک نمیشـود بلکـه مواجهـه و برخـورد بـا
بودجـهی ملـی ،اشـرافی و چپاولگرایانـه
اسـت .رقم خوردن چنین تصور و خشـمی در
افـکار عمومـی ،لطمهی سـنگینی بـر وجاهت
ارگ ریاسـتجمهوری افغانسـتان وارد کـرده
ا ست .
رییسجمهور بهعنوان فرد شماره اول کشور
مسئول است که با جدیت و قاطعیت به
این نوع رویه با بودجهی ملی برخورد کند.
ارگ باید از مردم افغانستان شجاعانه و با
روحیهی مسئولیتپذیری معذرت بخواهد،
عوامل چنین پیشنهادی قاطعانه و بدون
هیچ استثنایی توبیخ شود و سختگیریها
در ادارهی تدارکات ملی افزایش یابد .این
مسئولیت رییسجمهور در خصوص حراست
از وجاهت ارگ ریاستجمهوری است .تالش
شرمآور مقامات حکومت برای توجیه این
افتضاح ،نهتنها کمکی به زدودن این لطمه
بر ارگ ریاستجمهوری نمیکند بلکه خشم
مردم از این اتفاق را بیشتر میکند.
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نادر نادری:

هیأت مذا کرهکنندهی طالبان  9روز است که آمادهی برگزاری نشست رسمی نشده است
اطالعات روز :نادر نادری ،سخنگوی هیأت مذاکرهکنندهی جمهوری اسالمی افغانستان
میگوید که هیأت مذاکرهکنندهی گروه طالبان از ن ُه روز به این طرف آمادهی برگزاری
نشست رسمی و بحث برای ختم جنگ نشده است.
آقای نادری دیروز (سهشنبه ۷ ،دلو) در تویتی نوشته است که تأمین صلح و پایان کشتار
مردم افغانستان از اولویتهای دولت و مردم افغانستان است.
او همچنان نوشته است که اعضای هیأت مذاکرهکنندهی جمهوری اسالمی افغانستان با
خلوص نیت برای رسیدن به این هدف در دوحه حضور دارند.

مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان در  ۲۲سنبله در
دوحه ،پایتخت قطر آغاز شد .در مرحلهی اول مذاکرات دو طرف روی طرزالعمل مذاکرات
به توافق رسیدند .مذاکرات بهخاطر بحث و مشورت بیشتر روی آجندای آن متوقف شد و
مرحلهی دوم آن در  ۱۶جدی از سر گرفته شد .از آن زمان تا کنون از هیچ پیشرفتی در
جریان مذاکرات گزارش نشده است.
قبال امین احمدی ،عضو هیأت مذاکرهکنندهی جمهوری اسالمی افغانستان گفته بود که
طالبان تمایلی برای مذاکره ندارند.

وزارت خارجه:

ایران میخواهد به طالبان تفهیم کند که افغانستان دیگر پایگاه امن ترور یسیت نشود
اطالعات روز :وزارت خارجهی افغانستان
میگوید که از سفر هیأت گروه طالبان به
تهران آگاهی دارد .این وزارت گفته است که
دولت جمهوری اسالمی ایران قبال با دولت
افغانستان موضوع را در جریان گذاشته بود و
نظریات جانب کابل را نیز دریافت کرده بود.
در اعالمیهی وزارت خارجه که دیروز
(سهشنبه ۷ ،دلو) منتشر شده ،آمده است که
هدف از تنظیم سفر هیأت طالبان به تهران
این است که دولت ایران دیدگاههای خود را
به طالبان شرح داده و این گروه را در مورد
موجودیت اجماع منطقهای در خصوص تأمین
آتشبس فوری ،دستیابی به یک توافق جامع

در چارچوب نظام جمهوری و حفظ ارزشهای
قانون اساسی افغانستان آگاه کند.
به نقل از اعالمیه ،دولت جمهوری اسالمی
ایران میخواهد اطمینان حاصل کند که
افغانستان پسامنازعه بار دیگر به پایگاه
امن گروههای تروریستی مبدل نمیشود
و همچنان مرکز اتفاق و همکاریهای
منطقهای و بینالمللی باقی میماند.
وزارت خارجهی افغانستان ابراز امیدواری
کرده است که طالبان به خواست برحق مردم
افغانستان برای قطع خونریزی و تأمین صلح
پایدار تن دهند.
این وزارت همچنان گفته که امیدوار است تا

طالبان به تقاضای پیهم کشورهای منطقه
و جهان برای تأمین آتشبس و رسیدن به
توافق جامع صلح از طریق گفتوگوهای
معنادار و صادقانه احترام بگذارد.
در اعالمیه آمده است« :طالبان باید بدانند
که روش کنونیشان مبنی بر ادامهی جنگ
و خونریزی مورد انزجار همگانی هم در
افغانستان و هم در منطقه و جهان قرار دارد».
وزارت خارجه در ادامه افزوده است که
بهخاطر حفظ و تقویت اجماع منطقوی و
بینالمللی در حمایت از موقف برحق مردم
و دولت افغانستان در رابطه با صلح پایدار
مبتنی بر ارزشهای قانون اساسی و تقویت

نظام جمهوری اسالمی همچنان به به
مشورتها و همکاری با کشورهای منطقه و
جهان ،از جمله ایران ادامه میدهد.
مال عبدالغنی برادر ،معاون سیاسی و رییس
دفتر طالبان در قطر صبح دیروز در رأس
هیأتی از این گروه به ایران رفته است.
محمدنعیم ،سخنگوی دفتر سیاسی طالبان
در قطر گفته که قرار است مال برادر و هیأت
همراهش با مقامهای ایرانی در مورد روابط
دوجانبه افغانستان و ایران ،وضعیت مهاجرین
افغان در ایران ،وضعیت کنونی سیاسی و
امنیتی افغانستان و منطقه بحث و گفتوگو
کند.

نریوهای کماندو  ۲۲نفر را از یک زندان طالبان در لوگر آزاد کردند
اطالعات روز :وزارت دفاع کشور میگوید که نیروهای کماندوی ارتش  ۲۲نفر را از یک
زندان گروه طالبان در والیت لوگر آزاد کردهاند.
در اعالمیهی این وزارت آمده است که هفت نظامی و  ۱۵غیرنظامی دو شب پیش (دوشنبه،
 ۶دلو) در یک عملیات ویژه نیروهای کماندو از زندان طالبان در ولسوالی چرخ لوگر آزاد
شدهاند .وزارت دفاع افزوده است که غیرنظامیان رهاشده ساکنان ولسوالی چرخ لوگر اند.
به گفتهی این وزارت ،در جریان عملیات نیروهای کماندو ،سه جنگجوی گروه طالبان

بازداشت شده و مقداری سالح و مهمات این گروه نیز بهدست آمده است.
والیت لوگر در جنوب کابل موقعیت دارد .در بخشهایی از این والیت ناامن ،جنگجویان
گروه طالبان حضور و فعالیت گستردهی تروریستی دارند.
نیروهای کماندو در  ۲۴جدی  ۱۳نفر بهشمول یک منسوب پولیس را از زندان طالبان در
ولسوالی واشیر هلمند و در تاریخ  ۱دلو نیز  ۲۷نفر بهشمول یک نظامی پیشین را از زندان
طالبان در ولسوالی نهرسراج هلمند آزاد کرده بودند.

اتحادیه اروپا  ۳۵میلیون یورو برای مبارزه با کرونا به افغانستان کمک کرد
اطالعات روز :نمایندگی اتحادیه اروپا در
کابل اعالم کرده است که این اتحادیه مبلغ
 ۳۵میلیون یورو را برای حمایت از مردم
افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا کمک
کرده است.
در اعالمیهای که دیروز (سهشنبه ۷ ،دلو)
از سوی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل
منتشر شده ،آمده است که از این مقدار پول
برای مهار همهگیر کرونا و کاهش تأثیرات
اجتماعی و اقتصادی آن در افغانستان
استفاده استفاده خواهد شد.
همچنان گفته شده است که این مقدار پول
به تقویت ظرفیت پاسخگویی سیستمهای
صحی ،آزمایش و درمان مریضان ،بهبود

پیشگیری از عفونت ،افزایش آگاهی
و کاهش خطرات تغذیهای مربوط به
کووید ۱۹کمک میکند.
این مقدار پول از طریق سه پروژهای که
توسط سازمان غذایی جهان ،اداره حمایت
از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
و بنیاد آغاخان تطبیق میشود ،به مصرف
خواهد رسید.
آندریاس وان براندت ،سفیر اتحادیه اروپا
در افغانستان گفته است« :این همهگیری
وضعیت دشوار قبلی در افغانستان را تشدید
کرده و نیازهای بزرگتری را در این کشور
که برای دهها سال در جنگ بوده ،به میان
آورده است».

او همچنـان گفتـه اسـت کـه کمکهـای
اتحادیـه اروپـا و دیگـر شـرکایش در
همبسـتگی بـا مـردم افغانسـتان بهمنظـور
مددرسـانی بـه کسـانی اسـت کـه در
بیشـترین حـد از ایـن بحـران متضـرر
میشـو ند .
نماینـدهی سـازمان غذایـی جهـان گفتـه
اسـت کـه ادامـهی سـرمایهگذاری در
بخـش آزمایـش ،رصـد ،خدمـات کلینیکی،
حفاظـت از کارکنـان صحـی و خدمـات
صحـی الزم بـرای مهـار شـیوع ویـروس
کرونـا در کنـار ارائـهی خدمـات صحـی
باکیفیـت ،حیاتـی اسـت.
نمایندهی یونیسف در افغانستان نیز گفته

است« :همهگیری کووید ۱۹بار اضافی را
روی یک نظام صحی ضعیف انداخته است و
آسیبپذیری زمینهای صحی و جنسیتی را
شدیدتر کرده است».
به گفتهی او ،کمک تازهی اتحادیه اروپا
به یونیسف اجازه خواهد داد تا با موجی از
چالشها که عمیقا روی سالمت و مصونیت
کودکان و مادران تأثیر میگذارد ،بهصورت
سریع مقابله کند.
اتحادیه اروپا از زمان شیوع کرونا تا کنون
 ۱۴۷میلیون یورو را برای رسیدگی به
بحران صحی و فراهمسازی کمکهای
بشردوستانه برای نیازمندان در افغانستان
کمک کرده است.

یک زن در ننگرهار که سابقهی نظامی داشت توسط شوهرش کشته شد
اطالعات روز :منابع امنیتی در والیت ننگرهار میگویند که یک زن با سابقهی نظامی
توسط شوهرش در مربوطات شهر جاللآباد ،مرکز این والیت با ضرب چاقو کشته شده
است.
فرید خان ،سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار به روزنامه اطالعات روز گفت که این
رویداد دو شب پیش (دوشنبه ۶ ،دلو) در منطقهی «سبز آباد» ناحیهی هفتم شهر
جاللآباد رخ داده است.
فرید خان از خانم کشته شده به نام «زرمینه» یاد کرد و گفت که او سرباز پولیس بود و

در ماه گذشته (جدی) از وظیفهاش منفک شده بود.
انگیزهی این رویداد مشخص نشده ،اما پولیس میگوید که بررسیها در این زمینه آغاز
شده است .به گفتهی او ،عامل قتل از ساحه فرار کرده و تالشهای پولیس برای بازداشت
او ادامه دارد.
در همین حال ،گلزاده سنگر ،سخنگوی شفاخانه حوزوی ننگرهار به روزنامه اطالعات
روز گفت که زرمینه از سوی شوهر دومش کشته شده است.
والیت ناامن ننگرهار در شرق افغانستان موقعیت دارد.

امرهللا صالح:

گزارش قاچاق پول از میدان هوایی بنیاملللی حامد کرزی یباساس است
اطالعات روز :امراهلل صالح ،معاون اول
ریاستجمهوری گزارش دفتر بازرس ویژهی
امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در
مورد قاچاق پول از میدان هوایی بینالمللی
حامد کرزی در کابل را رد کرده و آنرا شایعه
خوانده است.
آقای صالح صبح دیروز (سهشنبه ۷ ،دلو) در
صفحهی رسمی فیسبوک خود نوشته است
که گزارشها در مورد قاچاق پول از میدان
هوایی بینالمللی حامد کرزی بیاساس
است ،اما پول بهصورت «سرسام آور» از
مرزهای ضعیف افغانستان به بیرون قاچاق
میشود.

صالح همچنان نوشته است پولی که از داخل
افغانستان به بیرون قاچاق میشود ،یک
بخش زیاد آن از پاکستان به افغانستان و از
افغانستان به بیرون انتقال داده میشود .او
تأکید کرده است که خروج پول از بندرهای
رسمی و غیررسمی یک واقعیت تلخ است
که دولت تا کنون نتوانسته است آنرا کنترل
کند.
به گفتهی او ،صرافان حدود یک سال است
که با مراجعهی مکرر به دولت میخواهند که
بیرون شدن پول (اسعار) از کشور رسمیت
یابد ،اما از آنجاییکه دولت افغانستان
قانون ضد پولشویی را تصویب کرده ،به این

خواست صرافان پاسخ منفی داده شده است.
معاون اول ریاستجمهوری گفته است:
«قانون ضد پولشویی درحالیکه مزایای زیاد
دارد ،اما باعث شده است که دولت کمترین
اشراف بر مارکت موازی و سیاه داشته باشد.
مارکت موازی یعنی غیررسمی که اکنون
برای آن مقرره نداریم ،در بعضی ساحات و
بعضی موارد بزرگتر از مارکت رسمی است».
دفتر بازرس ویژهی امریکا برای بازسازی
افغانستان (سیگار) یکشنبه شب گزارشی
را منتشر کرد که از قاچاق غیرقانونی پول
نقد از میدان هوایی بینالمللی حامد کرزی
حکایت داشت.

در این گزارش آمده است که قاچاق پول از
ترمینالهای ویژهی میدان هوایی بینالمللی
حامد کرزی ادامه دارد و مسئوالن این میدان
هوایی برای کنترل آن تالش کافی نکردهاند.
براساس این گزارش ،مسافران عادی در حال
حاضر در میدان هوایی بینالمللی حامد
کرزی از پنج ایست بازرسی عبور میکنند،
درحالی که اموال مسافران « »VIPفقط یک
بار چک میشود.
این گزارش همچنان گفته است که
چمدانهای کسانی که از درب «»VVIP
میدان هوایی عبور میکنند ،اصال بررسی
نمیشوند.
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تیم ویالسی ویلزی ،سایفربریف
مترجم :جلیل پژواک

حدود  48ساعت پس از تحلیف رییسجمهور
جو بایدن ،مشاور امنیت ملی وی ،جیک
سالیون ،اعالم کرد که دولت جدید قصد دارد
«توافقنامه ماه فبروری  2020ایاالت متحده
با طالبان را بازنگری کند ».او گفت که در این
بازنگری دولت جدید ایاالت متحده پابندی
طالبان را به تعهدات این گروه طبق توافقنامه
ماه فبروری ،ارزیابی میکند .براساس این
توافقنامه طالبان باید روابطشان را با گروههای
تروریستی قطع کنند ،خشونت را در افغانستان
کاهش دهند و با حکومت افغانستان و سایر
ذینفعان بهصورت جدی وارد مذاکره شوند .هم
طالبان و هم پاکستان از رییسجمهور بایدن
خواستهاند که به جدول زمانی خروج نیروهای
امریکایی از افغانستان که مهلت آن اول ماه
مِی سال جاری تعیین شده است ،پابند بماند.
نیروهای امریکایی در معرض خطرند و
تعجبی ندارد که اعالم این تصمیم یکی از
اولین اعالمیههای سیاست خارجی دولت
جدید ایاالت متحده است .از حدود 2500
سرباز امریکایی که در افغانستان حضور
دارند ،بیشترشان نیروهای کمکی هستند؛
همچنین گروه کوچکی از نیروهای ویژه با
تعدادی بالگردهای تهاجمی و جنگند ه نیز
باقی ماندهاند .پنتاگون حتما مطمئن است
که این نیروها میتوانند از خود دفاع کنند
و در صورت وخیمشدن ناگهانی وضعیت به
سرعت از میدان خارج شوند .این ارزیابی
شاید اطمینانبخش بهنظر برسد ،اما اینکه
رییسجمهور سابق نیرویی به این کوچکی را
در کشوری ذاتا خطرناک جا گذاشته ،تصمیمی
نیست که بتوان از آن تمجید کرد .بخشی از
دلیلی که دولت پیشین ایاالت متحده براساس
آن این تصمیم خطرناک را گرفت ،شاید
این بوده که طالبان قصد حمله به نیروهای
امریکایی را ندارند .قصد طالبان این است
که بگذارند نیروهای امریکایی تا اول ماه می
سال جاری افغانستان را ترک کنند .تا زمانی
که ایاالت متحده قصد خروج از افغانستان را
داشته باشد (همانطور که ترمپ مصمم به
انجام آن صرفنظر از تحقق شرایط مندرج در
توافقنامه ماه فبروری  2020بود) تهدید برای
امریکاییها در افغانستان نسبتا خفیف است.
اظهارات سالیوان احتماال هیچیک از طرفها
را به اندازهی اعضای شورای کویته طالبان
درگیر خود نکرده است .حتا تصور اینکه
ایاالت متحده قصد دارد در افغانستان فراتر
از ماه می باقی بماند ،میتواند طالبان را به
سمت حمله مستقیم بر نیروهای امریکایی و
سایر نیروهای بینالمللی ،برای تأثیرگذاری بر
سیاست واشنگتن ،سوق دهد.

ابیدن بر رس دو راهی خطرانک ماندن یا رفنت
طی نشستهای استماعی ه مقامات جدید در
واشنگتن ،سخنان «آنتونی بلیکن» ،نامزد
بایدن برای وزارت خارجه و «لوید آستین»،
وزیر دفاع ،عمدا محتاطانه و حسابشده بود
راهی
و معلوم نشد که ایاالت متحده در دو
ِ
ادامه خروج تا ماه می  2021و ماندن برای
مدت طوالنیتر در افغانستان ،کدام مسیر را در
پیش خواهد گرفت .اظهارات سالیوان اما خیلی
خنثا نبود .او نهتنها اعالم کرد که دولتش قصد
بازنگری توافقنامه ماه فبروری را دارد ،بلکه
سه پرسش اساسی را نیز مطرح کرد که در دو
مورد آن ،خودش حتما میداند که پاسخ ،یک
«نه»ی واضح است.
آقای سالیوان پرسید که آیا گروه طالبان به
تعهدش به قطع رابطه با گروههای تروریستی
عمل میکند یا خیر؟
برپایه گزارش تیم سازمان ملل متحد در
ماه جون  2020روابط طالبان و القاعده و به
ویژه رابطه شبکه حقانی و القاعده همچنان
ادامه دارد .این گزارش به نقش طالبان در
برابر والیت خراسان دولت اسالمی نیز اشاره
میکند.
آقای سالیوان پرسید که آیا طالبان خشونت را
در افغانستان کاهش دادهاند یا خیر؟
پاسخ این پرسش منفی است .خشونت در
افغانستان با شدت هرچه تمام ادامه دارد و
بهنظر میرسد موجی از ترورهای هدفمند
(برای مثال قتل دو قاضی زن در هفتههای
اخیر) به منظور تضعیف اعتماد مردم به

حکومت افغانستان به راه افتاده است .هرچند
که طالبان تأکید میکنند که مسئول اکثر این
خشونتها دولت اسالمی است ،اما گزارش
سیگار به وضوح میگوید که خشونت طالبان
در واقع پس از امضای توافقنامه ماه فبروری
سال گذشته افزایش یافته است.
همچنین آقای سالیوان پرسید که آیا مذاکرات
طالبان با حکومت افغانستان و سایر ذینفعان
جدی است یا خیر؟
پاسخ این پرسش به اندازه قضاوت درباره
برآوردهشدن این شرط از توافقنامه ماه
فبروری  ،2020دشوار است زیرا مسأله ،انجام
مذاکرات و انجام توافق ،نه بلکه نتایج و اجرای
آن است .تمام طرفها به نداشتن حسن نیت
در مذاکرات متهماند.
ارزیابی و احیای شرایط توافقنامه  29فبروری
به مراتب فراتر از مهلت ماه می  2021به طول
خواهد انجامید و طالبان احتماال آنرا به چالش
میکشند .همچنین احیای این شرایط مستلزم
نظارت بینالمللی است و دشوار مینماید که
تصور کنیم یک کشور بیطرف یا حتا یک
نهاد بینالمللی برای انجام این نقش داوطلب
شود .بنابراین احتمال اینکه انجام این کار
مستلزم ماندن سربازان باقیمانده امریکا در
افغانستان برای چند ماه دیگر باشد ،باالست.
اینکه آیا زلمی خلیلزاد ،نماینده ویژه ایاالت
سمت خود
متحده برای مصالحه افغانستان در ّ
باقی خواهد ماند یا خیر ،جای بحث دارد.
ماندن خلیلزاد شاید باعث اطمینان طالبان

و پاکستان شود ،اما اعتبار او در کابل عمیقا
زیرسوال رفته است.
اگر نیروهای امریکایی در افغانستان بمانند،
 2500سرباز رقم بسیار اندکی است .در داخل
ایاالت متحده حمایتی نهچندان قابلمالحظه
از افزایش تعداد این نیروها وجود دارد.
همچنین امکان دارد که دولت بایدن برای
تقویت این نیروها پیمانکاران بیشتری را
بهعنوان نیروهای کمککننده بهکار گیرد ،یا
برخی از ظرفیتهای ارتش امریکا را که در
کشور ثالث یا در کشتیهای امریکایی در
خلیج عرب مستقر است ،وارد صحنه کند و یا
واشنگتن به بهبود هماهنگی با سایر نیروهای
غربی مستقر در این کشور اقدام کند .همچنین
شکی نیست که نیروهای شبهنظامی اضافی
«مبارزه با تروریسم» و سازمان «سیا» نیز
بهصورت مخفیانه در افغانستان مستقر شوند.
دیدگاه پاکستان مثل همیشه بسیار مهم است.
پاکستان دوست دارد حکومت فعلی افغانستان
که بهنظر میرسد با هند نزدیک است ،از
قدرت کنار گذاشته شود .اسالمآباد همیشه
نسبت به خطرات نصب طالبان در کابل و
افتادن کنترل افغانستان به دست یک حزب
اسالمی و کامال پشتونی چشمپوشی کرده
است .یک حکومت فراگیر در کابل حتا اگر
پاکستان روابط دیپلماتیک عادی خود را با
دهلی نو حفظ کند ،برای امنیت پاکستان در
بلندمدت بهتر خواهد بود .اما واشنگتن برای
وادار کردن پاکستان به متوقفکردن حمایت

دیرینهاش از طالبان ،به دیپلماسی جدی و
پایدار نیاز دارد.
بسیاری در پاکستان از جمله درون ارتش این
کشور ،نگران از دستدادن دوستی ایاالت
متحده و اتحاد تمام و کمال واشنگتن با
دهلی نو و سقوط اسالمآباد به دام وابستگی
بیش از حد به بیجینگ هستند .چین به طور
فزایندهای نسبت به متحد «تمام فصول» خود
جسور شده است .تمام این موارد میتواند
بارقهی امیدی برای مذاکرهکنندگان امریکا به
منظور اعمال فشار بر اسالم آباد باشد.
خود افغانها اخبار واشنگتن را با جزئیات زیر
نظر دارند و اظهارات سالیوان آنها را دلگرم
خواهد کرد .اخیرا اکثر بحثها در کابل در
مورد زمان خروج و انتخاب مسیر خروج
بوده است .برخی از افغانهای ثروتمند از
هماکنون پول خود را به دبی و فرزندانشان را
به دانشگاههای خارجی میفرستند .برخی حتا
در ایاالت متحده و انگلیس و آلمان گذرنامه
و ملک و امالک دارند .اما میان آنهایی که
اقبال کمتری دارند ،بحث بر سر این است که
کدام مسیر را برای خروج در پیش بگیرند .مرز
ازبیکستان به گذرگاه موردعالقه این افغان ها
بدل شده است زیرا هزینه ویزای این کشور
فقط  30دالر است و از آنجا مسیرهای
متعددی از طریق ترکیه و یا روسیه به سمت
غرب وجود دارد ،درحالیکه مسیرهایی که از
ایران یا پاکستان میگذرد محدودتر است و
احتمال ممنوعیت عبور از آن وجود دارد.
اظهارات سالیوان نشان میدهد که بایدن قصد
ندارد مسیر آسان را برای خروج از افغانستان
انتخاب کند و به خروج نیروهای امریکایی
ادامه دهد و قبل از ماه می افغانستان را ترک
کند و بعد ترمپ را مقصر بکشد .حتا اگر
هلیکوپتری مجبور به فرار از روی بام سفارت
امریکا در کابل نشود ،تصاویر تلویزیونی ورود
طالبان به کابل و سیل پناهجویان افغان
که دستاوردها خود را ترک و از کشور فرار
میکنند ،میتواند یادآور خطرات سایگون سال
 1975برای واشنگتن باشد .روی کارآمدن
طالبان و اعمال محدودیتهای طالبانی بر زنان
افغان باعث رسوایی بینالمللی خواهد شد .و به
تعقیب آن گزارشها از برپایی مجدد اردوگاه
های آموزشی القاعده در افغانستان خاطرات
دردناک ایاالت متحده را زنده خواهد کرد .این
سناریو ،بعد از آن همه خون و ثروتی که در
افغانستان خرج شد ،نتیجهای فاجعهبار برای
ایاالت متحده خواهد بود.

تیم ویالسی ویلزی برای بیش از  27سال
در وزارت خارجه خدمت کرده است و اکنون
استاد مدعو مطالعات جنگ در دانشگاه کینگز
لندن است.

اسماعیل سراب و عتیق اروند

از قرار معلوم دیر یا زود ،گروهی زیر نام طالبان با دولتی
زیر نام جمهوری صلح خواهد کرد و به احتمال زیاد
گروه دیگری زیر نام داعش جنگ و خونریزی را ادامه
خواهد داد .اکنون دیگر فکر بازگشت به گذشتهی تاریک
و حاکمیت ارتجاع و قوانین قبیلهای و غیرانسانی از سطح
نگرانی و هراس گذر کرده و برای اکثریت مردم به تقدیری
گریزناپذیر تبدیل شده است .شیرازهی کشور از هم پاشیده
است .از ساختار سیاسی گرفته تا بافت اجتماعی و حوزهی
فرهنگی و چرخش پولی و امنیت جانی ،همهی ساحتها
یا در سراشیبی سقوط قرار گرفتهاند ،یا در لبهی پرتگاه در
حال نوسانند.
بـا تأسـف بایـد گفـت کـه تکانههـای ویرانکننـدهی ایـن
وضعیت همین اکنون هم بر فضای روشـنفکری افغانسـتان
تأثیـرات مخربـش را گذاشـته اسـت .بهنظـر میرسـد کـه
تهمـت ،افتـرا و حتـا تکفیـر در حـال رواجیافتن اسـت .آیا
بحـران کنونـی در کار برچیـدن تمام و کمـال همان فضای
محـدود و ناپایداریسـت کـه روشـنفکران ایـن دوره بـ ه
یـاری یکدیگـر سـاخته بودند؟
امکان دارد اتفاقات بدتری در راه باشد .ممکن است
کسانی از درون روشنفکران همین نسل پیش از تسلط
کامل نیرویهای ارتجاع و سرکوب دستبهکار شده و به
فکر تدارک فردا بیفتند .و البته که این بیربط به تعریف
روشنفکر در قالب «شخصیت فرهنگی» و «سرمایهی
فرهنگی» در سنت ما و در جامعهی ما نیست .همان
شخصیت یا همان نهادی که در فضای استبداد در ردیف
حاکمان و عقال و فضال قرار میگیرد و پرسش از ضرورت
وجودیاش ممنوع است .همان که تولید فرهنگی ،ولو

ارتجاعیترین تولیدات ،او را بس است .همان موجود سخت
جانی که در هر شرایطی دوام میآورد .همان دوامآوردنی
که نه نشانی از مقاومت دارد و نه خبری از تغییر روشی
هوشمندانه برای حفظ کورسوها در زمانهی عسرت.
شاید سخنگفتن از چنین حقایقی هنوز توطئهگرانه به
نظر برسد .ولی بد نیست به یاد آوریم؛ به یاد آوریم که
چطور در دورهی حبیباهلل شاه و اماناهلل شاه ،بخشی از
روشنفکران در مسیر جذب به دربار از یکدیگر سبقت
میگرفتند و چگونه همانها در دورهی حبیباهلل کلکانی
و سپس نادرشاه همدیگر را فروختند تا خود را از زیر تیغ
مرگ برهانند .به یاد آوریم که
چطور در دورهی داوودخان
و پس از آن خلق و
پرچم ،بخشی از
ر و شنفکر ا ن ،
مسیر حذف
طرد
و
جمعی از

دگراندیشان را برای دولت هموار ساختند .این
روشنفکرفروشی و خودتخریبی و عقدهگشایی در دورهی
حاکمیت مجاهدین و طالبان دیگر محرز شده بود .این سنت
در دورهی جدید حداقل در ابتدا شکسته شد و روشنفکران
از هر طیف و گروه و عقیدهای در دقایقی و بهویژه آنجا که
بحث حقوق مردم در میان بود ،کنار هم قرار میگرفتند و
از ارزشهایی که به آنها هستی میبخشید ،دفاع میکردند.
نبایـد از یـاد بـرد کـه ارتجـاع بزرگتریـن خطریسـت که
همیـن اکنـون هسـتوبود همهی مـردم را تهدیـد میکند.
در حـال حاضـر ،اگـر خطـر ارتجـاع بیشـتر از فقـر نباشـد،
کمتـر از آن نیز نیسـت .فقر جامعهیمـان را درمانده کرده،
امـا هنـوز هـم یکدیگـر را بـه یـاد میآوریـم و میدانیم که
چطـور بـه این
فال کـت

افتادیـم .امـا بـا حاکمیـت ارتجـاع و بنیادگرایـی دچـار
فراموشـی خواهیـم شـد .انسـانیت را از یـاد خواهیـم بـرد.
آنـگاه اسـت کـه از فـرط فراموشـی بـه قلعـهی امـن تکفیر
پنـاه خواهیـم بـرد و هـر بـار از برجی ،بـه آنها کـه از نژاد
مـا نیسـتند ،دیـن مـا را ندارنـد ،با مـا هممذهب نیسـتند،
حزبمـان را نمیپسـندند و از عقایدمـان دوری میکننـد،
سـنگی میزنیـم.
ولـی در عینحـال چنیـن شـرایط و چنین وضعیتـی امکان
و ضرورتـی بـرای نمـود امیدوارکننـدهی تعهـد و اخلاق
روشـنفکری هـم هسـت .همـان لحظـه و موقعیتـی کـه بـا
کنارگذاشـتن اختالفـات جزئـی و یـا حتـا نادیدهگرفتـن
موقتـی جناحبندیهـای فکریمـان ،در برابـر ارتجـاع
و بنیادگرایـی در کنـار یکدیگـر میایسـتیم و حداقـل بـر
حفـظ همـان ارزشهـای مشـترکی کـه اغلب به آنهـا باور
داریـم تأکیـد میکنیـم .آنجـا کـه همـه ،چـه در داخل و
چـه خـارج کشـور ،چـه چـپ و چه راسـت ،از هـر جنس و
گرایشـی ،در کنـار هـم علیـه بنیادگرایـی و ارتجـاع موضع
ی تـا حـد زیـادی مشـخص اسـت:
میگیریـم .خطـوط کلـ 
دفـاع از آزادی و عدالت ،مبارزه با نژادپرسـتی ،قومپرسـتی،
ناسیونالیسـم ،مردسـاالری ،جنگطلبـی ،واپسگرایـی و
بنیادگرایـی .ترویـج چنیـن روحیـهای دقیقـا همـان امکان
و ضرورتیسـت کـه در موقعیـت فعلـی بـرای روشـنفکر
ایـن دیـار فراهـم شـده اسـت .اگـر روشـنفکر امـروز لطف
کنـد و تهمتزدنهـا ،جنجالهـای فرسایشـی ،فحاشـیها
و تفتیـش عقایـد را کنـار بگـذارد و بـه آن پاسـخ مثبـت
بدهـد ،قطعـا بـه نیـازی اساسـی و شـریف و متعالی پاسـخ
داده اسـت.

گزارش
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فاطمه فرامرز
گزارشگر

روند صلح بوروندی بهصورت رسمی به
پایان رسیده است .آخرین گروه شورشی
در بوروندی که «نیروهای ملی آزادی حزب
آزادی مردم هوتو» باشد ،در سال ۲۰۰۹
بهعنوان یک حزب سیاسی به ثبت رسید.
بوروندی کشور کوچکی در آفریقاست که در
منطقه دریاچههای کالن موقعیت دارد .این
کشور از زمان استقالل در اول جوالی ۱۹۶۲
چرخههای جنگی زیادی را تجربه کرده
است .از این میان ،دو درگیری عمده باعث
بزرگترین آشفتگی سیاسی و اجتماعی شده
است .انستیتیوت مطالعات امنیتی ()ISS
آفریقا طی یک گزارش جنگ داخلی و روند
صلح بوروندی را بررسی کرده که به شرح زیر
است:
شورش ۱۹۷۲
بوروندی پس از استقالل در ابتدا سلطنت
خود را حفظ کرد .اما در سال  ۱۹۶۶میشل
میکومبرو که کودتایی موفق را رهبری کرد،
توانست ریاستجمهوری را جایگزین سلطنت
کند .با کودتا و سپس ریاستجمهوری
میکومبرو ،غالبا اقلیت توتسی بر حکومت
مسلط بودند .در اپریل  ۱۹۷۲شورشیان
هوتو با استفاده از تانزانیا بهعنوان سکوی
پرتاب از طریق استان بوروری در جنوب ،به
کشور حمله کردند و در آنجا توتسیها را
بهطور سیستماتیک قتل عام کردند .واکنش
سرکوبگرانهی ارتش بوروندی علیه جامعه
هوتو که بیشتر شکل انتقامجویی را داشت و
به قتلعام نخبگان هوتو متمرکز بود ،به همان
اندازه وحشیانه بود .تعداد کل تلفات این
جنگ هرگز مشخص نشد اما گفته میشود
که کشتهشدگان مربوط به نسلکشی توتسی
و انتقامجوییها علیه هوتوها بیش از ۱۰۰
هزار نفر است.
کودتای  ۱۹۹۳و جنگ داخلی
اولین انتخابات ملی چندحزبی بوروندی در
جون  ۱۹۹۳برگزار شد .اما «نادادای ملچیور»
از قوم هوتو که در نتیجه یک انتخابات
دموکراتیک بهعنوان اولین رییسجمهور
انتخاب شده بود ،به قتل رسید .طوریکه
در  ۲۱اکتبر  ۱۹۹۳گروه کوچکی از افسران
ارتش به کاخ ریاستجمهوری در بوجومبورا
حمله کردند و نادادای و سایر مقامات عالی
رتبه جبهه دموکراتیک بوروندی ،از جمله
رییس و نایب رییس پارلمان را ترور کردند.
کودتای فاقد پشتوانه عناصر اصلی در ارتش
بود و جبهه دموکراتیک بوروندی دوباره دولت
را تحت کنترل خود در آورد و سپس حمالت
انتقامجویانه علیه توتسیها را در سراسر

عصمتاهلل سروش
گزارشگر

اسناد تدارکاتی نشان میدهد که  18نوع
گوشت به ارزش حداقل  63میلیون و
 940هزار و  540افغانی برای ریاست دفتر
مقام عالی ریاستجمهوری افغانستان برای
منظوری به کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد
شده است .این قرارداد قرار بوده از طریق
روش باز ملی با «شرکت تجارتی نوبهار قلب
آسیا لمیتد» امضا شود که مدت آن پس از
منظوری قرارداد تا ختم سال مالی 1400
تعیین شده است.
خان آقای رضایی ،رییس کمیسیون امنیت
داخلی مجلس نمایندگان امروز سهشنبه،
هفتم دلو اسناد تدارکاتی این قرارداد را
منتشر کرد .پیشتر آقای رضایی ادعا کرده
بود که خرید  18نوع گوشت برای اداره
امور ریاستجمهوری پیشنهاد شده است.
این افشاگری در روزهای اخیر سروصداهای
زیادی خلق کرد.
براساس اسناد منتشرشده ،این پروژه از
طریق اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف
ملی ریاستجمهوری به تاریخ  26سنبله به
اعالن داوطلبی گذاشته شده که  12شرکت
شرطنامه دریافت کردهاند ،اما صرف یک
داوطلب آفر ارائه و در جلسه آفرگشایی در

کشور به راه انداخت .این امر با واکنش ارتش
روبهرو شد.
خشونتهای حاصل از آن هفته ها فروکش
نکرد و پس از آن در خال قدرت ،یک «کودتای
خزنده» یعنی بهدستگرفتن تدریجی
قدرت توسط نیروهای اپوزیسیون توتسی با
همدستی ارتش ،تکامل یافت و کشور دوباره
درگیر جنگ داخلی شد .هنگامیکه سایپرین
نتاریامیرا ،جانشین ملیچور و جوینال
حبیاریمانا ،رییسجمهور رواندا در اپریل
 ۱۹۹۴در یک سانحه هوایی کشته شدند،
ناآرامیها بیشتر تشدید یافت ،هرچند که
نسلکشیها قبلی دیگر اتفاق نیفتاد.
با آغاز جنگ در رواندا و هجوم صدها هزار
پناهنده رواندایی و فعالیتهای گروههای
مسلح هوتو و توتسی ،بیثباتی بیشتری در
دولت ایجاد کرد .در سپتامبر  ۱۹۹۴یک
دولت ائتالفی متشکل از هردو جانب «حزب
آزادی مردم هوتو» و «اتحادیه ملی برای
پیشرفت» شکل گرفت اما برای ادار ه کشور
بسیار ضعیف و شکسته بود .با از بین رفتن
مقامات مدنی  ،ارتش کنترل را به دست
گرفت.
تالش برای بازیابی صلح
توافق حاصلشده در سپتامبر ۱۹۹۴
ایجاد یک دولت ائتالفی به رهبری یک
رییسجمهور از جبهه دموکراتیک بوروندی
و یک نخست وزیر از اتحادیه ملی پیشرفت
را پیشبینی کرد .اما ترتیب این امر بسیار
موفقیت آمیز نبود و برخی از سیاستمداران
هوتو دوباره به گروههای مسلح مانند شورای
ملی دفاع از دموکراسی ،حزب آزادی مردم
هوتو و جبهه ملی آزادی پیوستند و با حمله
به غیرنظامیان پاسخ دادند .دولت خواستار
مداخله نظامی منطقهای شد و سرگرد پیر
بویویا با یك كودتا قدرت را بهدست گرفت.
جولیوس نیریر ،رییسجمهور پیشین
تانزانیا در اپریل و می  ۱۹۹۶بهدنبال تماس
گسترده با دولت بوروندی ،احزاب سیاسی،
ارتش و جامعه مدنی ،جلساتی را بین جبهه
دموکراتیک بوروندی و اتحادیه ملی پیشرفت
در موانزا ،تانزانیا تشکیل داد تا مذاکرات را آغاز
کند .در این جلسات هیچ پیشرفتی حاصل
نشد و نیریر اجالس سران کشورهای منطقه
در بوروندی را در آروشا ،تانزانیا پیشنهاد کرد.
آروشای اول ،جون تا جوالی ۱۹۹۶
جبهه دموکراتیک بوروندی ،اتحادیه ملی
پیشرفت و همچنین شماری از احزاب
کوچکتر در جون  ۱۹۹۶به مهمانی دعوت
شدند .جولیوس نیریر ،رییسجمهور پیشین
و بنیامین مکاپا ،رییسجمهور وقت تانزانیا
و یووری موزونی ،رییسجمهور اوگاندا سعی

 23میزان شرکت کرده است.
براساس این اسناد ،برای ریاست دفتر مقام
عالی ریاستجمهوری افغانستان خرید 100
تا  120کیلو گوشت گوسفند رانپر خسی،
تازه ،بدون چربی؛  18هزار تا  21هزار و 660
کیلو گوشت گوسفند رانپر نر تازه ،بدون چربی
و با وزن  2الی  3کیلو؛ یک هزار تا یکهزار
و  200کیلو چامپ گوشت گوسفند؛ 40
هزار و  520تا  48هزار و  624کیلو گوشت
گوسفند بسته نر ،بدون دنبه با وزن  17الی
 20کیلو؛  15هزار و  960الی  19هزار 152
کیلو گوشت گوساله استخواندار بدون چربی؛
یک هزار الی یک هزار و  200کیلو گوشت
سرخ گوساله؛  500الی  600کیلو گوشت
پشت مغز گوساله؛  25الی  30کیلو گوشت
فیلمرغ ذبحشده ،پاکشده متوسط؛  300الی
 360کیلو گوشت کبک ذبحشده و پاکشده؛
یک هزار و  600الی یک هزار و  920کیلو
گوشت بودنه ذبحشده ،پاک شده؛ دو هزار
الی دو هزار  400کیلو گوشت ماهی فلیپ؛
 500الی  600کیلو گوشت ماهی لقه بدون
خار ،پاکشده بدون دم و سر؛  500الی 600
کیلو ساسچ گوشت مرغ؛  100الی  120کیلو
ساسچ گوشت گوساله؛ یک هزار الی یک هزار
و  200کیلو گوشت سرخی گاو؛  100الی
 120کیلو جگر گوسفند؛  450الی  540کیلو
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ت راست) .عکس از انستیتیوت مطالعات امنیتی
نلسون ماندال ،رییسجمهور سابق آفریقای جنوبی (وسط) با رییسجمهور بوروندی (سمت چپ) و رییس پارلمان بوروندی (سم 

از جنگ داخیل ات صلح مرشوط؛

روند صلح بوروندی

کردند سیلوستر نتیبانتونگانیا ،رییسجمهور
بوروندی را متقاعد کنند که مداخله نیروهای
صلح منطقهای را بپذیرد .این امر برای ارتش
بوروندی غیر قابل قبول بود و سرگرد پیر
بویویا با یک کودتا به جای نتیبانتونگانیا
جایگزین شد .در جلسه پیگیری در تاریخ
 ۳۱جوالی  ۱۹۹۶تصمیم گرفته شد که تا
زمان برقراری نظم قانون اساسی ،بوروندی
در محاصرهای قرار گیرد .این امر باعث
كنارهگیری دولت بوروندی از مذاكرات شد.
همچنین توتسیها از بیطرفی نیریر شاکی
بودند.
آروشای دوم ،جوالی  ۱۹۹۸تا اگست
۲۰۰۰
بویویا تحت فشار خارجی تالش کرد تا
به توافق داخلی برسد .وی پس از کودتا
ممنوعیت اعمال شده علیه همه احزاب
سیاسی را برداشت و از آغاز به کار مجلس
 ۱۹۹۳را در سپتامبر  ۱۹۹۶خبر داد .وی
همچنین مذاکرات یک جانبه با گروه های
شورشی ،از جمله شورای ملی دفاع از
دموکراسی را آغاز کرد .این مذاکرات در مه
 ۱۹۹۷به بن بست رسید و بویویا را مجبور به
آغاز مذاکرات با جبهه دموکراتیک بوروندی
کرد .این حزب در واقع به قیمت انشعاب
داخلی و محکومیت اعضای خارجیاش به
دولت پیوست .نیریر از این تحوالت راضی

نبود و از کشورهای منطقه خواست تا به
محاصره ادامه دهد .بویویا ناچار موافقت کرد
که در دور دوم مذاکرات در آروشا شرکت
کند ۱۹ .هیات از بوروندی ،به نمایندگی
از  ۱۷حزب سیاسی ،دولت و حزب شورای
ملی دفاع از دموکراسی در این گفتوگوها
شرکت کردند .ماسونی ،رییسجمهور اوگاندا،
آراپ موی ،رییسجمهور کنیا ،پل کاگامه،
رییسجمهور رواندا و مکاپا ،رییسجمهور
تانزانیا نیز حضور داشتند.
در همان اوایل تالشهای گروههای مسلح
ارتش برای پیوستن به گفتوگوها هرچند که
با شکست رو بهرو شد اما سبب مختل شدن
روند کار شد .بخشهای مسلح جناحهای
شورای ملی دفاع از دموکراسی ،حزب آزادی
مردم هوتو ،نیروهای دفاع از دموکراسی
و نیروهای آزادی ملی از نمایندگیهای
سیاسی خود در آروشا جدا شدند و خواستار
نمایندگی بهعنوان سازمان های مستقل
شدند .این اجالس که قادر به شکستن بن
بست نبود ،تصمیم گرفت با کنار گذاشتن
جناحهای نظامی ،گفتوگو با رهبران سیاسی
را ادامه دهد.
نیلسون ماندال و روند صلح بوروندی
روند آروشای دوم هنوز به نتیجه نرسیده بود
که نیریر در اکتبر  ۲۰۰۰فوت کرد .مرگ
او فرصتی را برای تعیین یک واسطه ارشد

جدید فراهم کرد که فراتر از ایجاد سوءظ 
ن
از سوی طرفهای درگیر بود .نلسون ماندال،
رییسجمهور بازنشسته آفریقای جنوبی این
نقش را پذیرفت .او بالفاصله بر تالش مجدد
به هدف ایجاد یک روند فراگیر اصرار ورزید.
توافقنامه آروشا در  ۲۸اگست  ۲۰۰۰توسط
 ۱۳نماینده از  ۱۹هیات امضا شد .شش
حزبی که حاضر به امضا نشدند تحت سلطه
توتسیها بودند .ماندال با استفاده از فشار
منطقهای آنان را متقاعد كرد که امضای خود
را در اجالس نایروبی  ۲۰سپتامبر ۲۰۰۰
اضافه كنند.
توافقنامه آروشا همه موارد چون دولت انتقالی
موقت ،انتخابات دموکراتیک ،ایجاد سنا و
اصالحیههای ترکیب شورای ملی ،اصالحات
قضایی برای کاهش سلطه توتسیها ،اصالحات
نظامی برای کاهش سلطه توتسیها و تسهیل
ادغام نیروهای شورشی در ارتش ،تأسیس
کمیته حقیقت و آشتی ،حضور نیروی نظامی
بینالمللی برای کمک به مدیریت انتقال و
بررسی مستقل در مورد ادعاهای جنایات
نسل کشی را پیش بینی کرد.
این توافقنامه همچنین یک دوره  ۳۰ماهه
تقسیم نیرو را نیز پیش بینی کرد؛ طوریکه
بویویا از اول نومبر  ۲۰۰۲به مدت  ۱۸ماه
بهعنوان رییسجمهور موقت فعالیت میکرد
و پس از آن دومیتین ناداییزی از جبهه
دموکراتیک بوروندی در  ۱می ۲۰۰۳

پیشهنادات هوسانهی اداره امور؛

از گوشت بودنه ات پشت مغز گوساله
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جانشین او میشد.
گروههای اصلی مسلح امضاکننده این
توافقنامه نبودند ،اما تالشهای مداوم
برای درگیر کردن آنها در نهایت منجر به
توافقنامههای متعدد آتشبس بین دولت و
گروهها شد .توافقنامه آروشا در نهایت جنگ
در بوروندی را به پایان رساند .توافقنامه
تقسیم قدرت در سال  ۲۰۰۵به انتخاباتی
انجامید که برندهی آن «شورای دفاع از
دموکراسی-نیروهای دفاع از دموکراسی»،
گروه مسلح سابق بود و پیر نوکورونزیز،
رهبر این گروه بهعنوان رییسجمهور
جدیدبوروندی انتخاب شد.

فراهم کند:
 .۱دریافت حمایت بینالمللی
با امضای توافقنامه و برگزاری انتخابات در
سال  ،۲۰۰۵بوروندی از حمایت بیسابقه
جامعه جهانی بهرهمند شد .عملیات سازمان
ملل در بوروندی نیروی پیشرو بود و چارچوبی
پویا برای مشارکتهای تولیدی ایجاد کرد.
این برنامه همچنین به کمیسیون مستقل
انتخابات ملی مشاوره فنی و پشتیبانی
لوجستیکی داده و از تأثیرات سیاسی خود
برای حمایت از بسیج منابع و مشورت با
بازیگران اصلی استفاده کرده است .کار
گروهی بین کمیسیون مستقل انتخابات ملی،
برنامه توسعه سازمان ملل و عملیات سازمان
ملل در بوروندی ،بر اساس نقشهای کامال
مشخص ،بسیاری از درگیریها را ریشه کن
کرد .عملیات سازمان ملل در بوروندی رهبری
کلی را به عهده گرفت و پشتیبانی سیاسی
و لوجستیکی را ارائه داد ،در حالیکه برنامه
توسعه سازمان ملل در زمینه پشتیبانی مالی
پیشرو بود.
ت شد
 .۲شفافیت سبب جذب حمای 
جلسات منظم و تبادل اطالعات بین عملیات
سازمان ملل در بوروندی و جامعه دیپلماتیک
شفافیت و پویایی مشارکت را تضمین میکرد
و کشورهای تمویل کننده را متقاعد میکرد
تا هم کمک مالی را ادامه دهند و هم بدون
ی پشتیبانیهای استراتژیک
هیچگونه نگران 
ارائه دهند.
 .۳آغاز مذاکرات صلح باعث مشارکت
پویا در انتخابات شد
موفقیت در انتخابات در بوروندی محصولی از
مشارکت پویا بود که پس از تأسیس مأموریت
آفریقایی در بوروندی با مذاکرات صلح آغاز
شد .تماس نزدیک و منظم عملیات سازمان
ملل در بوروندی با سران کشورهای منطقه که
بر رهبران سیاسی بوروندی تأثیر گذار بودند،
نقش مهمی در مهار تالشهای سیاسی منفرد
برای غرق شدن روند بازی کرد.
 .۴انتخابات شفاف سرنوشت سیاسی را
تغییر داد
جنبش شورشی سابق (نیروهای دفاع از
دموکراسی -شورای دفاع از دموکراسی) با
دریافت اکثریت آرا در انتخابات پیروز شد،
در حالیکه اتحادیه ملی پیشرفت و جبهه
دموکراتیک بوروندی نتوانستند از تجربیات
سابق خود بهعنوان احزاب حاکم استفاده
کنند .مشخص شد که مردم بوروندی خواهان
صلح هستند و به دنبال تغییر در رهبری،
سیاستها و شرایط اجتماعی هستند.
نیروهای دفاع از دموکراسی -شورای دفاع
از دموکراسی توسط رایدهندگان بهعنوان
مهمترین عامل پایان دادن به یک دهه
خشونت در کشور شناخته شد.

گوشت مرغ ذبحشده خانگی وطنی ،پاکشده
بدون بال ،جگر ،گرده ،گردن و سنگدان با
وزن یک کیلو الی یک کیلو و  200گرام؛ 80
هزار و  568الی  96هزار  681کیلو گوشت
مرغ ذبحشده فارمی وطنی بدون بال ،جگر،
گرده ،گردن و سنگدان که وزن آن از 800
گرام الی یک هزار و  200گرم باشد ،پیشنهاد
شده است.
در این سند آمده که برای این قرارداد حداقل
 67میلیون و  776هزار افغانی و حد اکثر
 81میلیون  331هزار  200افغانی قیمت
ارائه شده بود .قیمت پیشنهادی نظر به
قیمت تخمینی  3.79درصد ارزانتر بوده که
از سوی هیأت ارزیابی آفرها ،یک آفر جوابگو
تشخیص و برای اعطای قرارداد پیشنهاد شده
است.
در این سند آمده که داوطلب پیشنهادی بعد
از دریافت اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد،
بهخاطر حمایت و تقویه بودجه ملی و با در
نظرداشت منافع علیای کشور ،در یک نامه
برای هر نوع گوش تخفیف داده است.
حداقل قیمت تخمینی این پروژه  70میلیون
و  448هزار و  880افغانی و حداکثر قیمت
آن  84میلیون و  538هزار و  656افغانی
بوده است که پس از ارائه تخفیف از سوی
شرکت ،قیمت حداقلی آن  63میلیون و 940

هزار و  540افغانی و قیمت حداکثری آن 76
میلیون و  728هزار و  648افغانی شده است.
اسناد نشان میدهد که کارشناس اداره
تدارکات ملی در مورد این قرارداد کدام
مالحظهای نداشته است.
عبدالهادی ارغندیوال ،وزیر مالیه که اخیرا از
سوی رییسجمهور برکنار شد میگوید که
در یکی از نشستهای کمیسیون تدارکات
ملی که این قرارداد ارائه شده ،مخالفت
کرده است .آقای ارغندیوال روز گذشته در
نشست خبری گفت« :در یکی از قراردادهای
ت اداره امور ریاستجمهوری  ۱۸نوع
گوش 
گوشت قرارداد شده بود .درحالیکه عساکر
در صف نبرد با معاش ماهانه  ۱۲هزار افغانی
نان خشک ندارند که بخورند .در برابر آن
ایستادگی کردم».
آقای ارغندیوال افزود زمانیکه قراردادها
از جمله قرارداد  18نوع گوشت برای اداره
امور در نشست کمیسیون تدارکات ملی ارائه
میشد ،قراردادها بدون مالحظه تأیید میشد،
اما او تنها کسی بود که در اخیر از این قرارداد
و یک قرارداد خرید تیل انتقاد کرد .به گفتهی
او ،رییسجمهوری غنی بعد از صحبتهای او
گفت که از جزئیات قرارداد خرید  18نوع
گوشت اطالع نداشته و در نهایت این قرارداد
در نشست کمیسیون رد شد.

مداخله دیپلماتیک و نظامی در بوروندی
بوروندی شباهتهای زیادی با اوضاع آفریقای
جنوبی در دوران آپارتاید داشت .اگرچه
مساله در آفریقای جنوبی سیاه /سفید و در
سیاه /سیاه بود ،اما از نظر اینکه در هر دو
کشور اقلیت برای منافع خود اکثریت را اداره
میزکردند ،شباهت داشت .حتا زمانیکه از
بحث هوتو /توتسی در بوروندی استفاده م
شد ،انگیزه اصلی درگیری عمدتا نوعی مبارزه
طبقاتی بود.
وقتی ماندال وارد روند صلح بوروندی شد ،به
آفریقای جنوبی فرصت داد تا اهداف خود را
در این قاره نشان دهد .بوروندی منابع قابل
توجهی که اغلب تصور می شود را نداشت
و تمام آنچه که وجود داشت نیاز به کمک
برای بیرون رفت از خشونت شرور مارپیچی
بود .این کشور از نظر جغرافیایی فاصله زیادی
با آفریقای جنوبی دارد و بنابراین جز منافع
استراتژیک داشتن یک متحد در آفریقا
در مسیر ثبات برای این قاره ،هیچ فردی
مستقیمی وجود نداشت تا آفریقای جنوبی را
برای مداخله متقاعد کند.
روندی که باعث شد آفریقای جنوبی به
وضعیت بوروندی کشیده شود ،با مداخله
ماندال آغاز شد و در ادامه فعالیتهای
دالمینی-زوما و مبیکی گسترش یافت .به
دنبال آن گشایش دفتر ارتباطی در بوجومبورا
و استقرار گروه پشتیبانی آفریقای جنوبی
انجام شد .مداخله در سال ۲۰۰۴با تأسیس
سفارت به بلوغ رسید .این روند بی عیب و
نقص نبو  ،اما نشان دهنده عزم و تعهد نسبت
به رنسانس آفریقا ،به ویژه از طرف رهبری
آفریقای جنوبی بود.
درسهای روند صلح بوروندی برای سایر
کشورها
روند صلح بوروندی که منجر به انتخابات
 ۲۰۰۵شد ،بهعنوان یک تجربه موفقیتآمیز
شناخته شده است که می تواند چندین درس
ارزشمند برای سایر کشورهای درگیر جنگ

«نسخههای شفری»؛

درمان یا دردرس؟
هادی خوشنویس
گزارشگر

وزارت صحـت عامـه میگوید ،در  10ماه گذشـته تیم
نظارتـی ایـن نهـاد دسـتکم شـش داکتـر را بهدلیـل
نوشـتن نسـخههای «شـفری» و پیچیـده ،شناسـایی
کـرده و بـرای یـک مـدت کوتـاه از فعالیـت ممنـوع
کـرده اسـت .سـيد اسـداهلل اخالقـيزاده ،آمر بازرسـي
دواخانههـا در اداره تنظيـم دوایـي وزرات صحـت
عامـه بـه اطالعـات روز گفته اسـت کـه ایـن داکتران
جریمـهی نقـدی شـده و در مـواردی توصیـه و اخطار
دریافـت کردهانـد« :موضـوع نسـخههای شـفری یـا
پیچیـده توسـط تیـم بررسـی و دریافت میشـود و به
مـدت دو هفتـه هـم دواخانه و هـم معاینهخانـه داکتر
مسـدود میشـود و در صـورت تکـرار دوم یـک مـاه و
بـرای بـار سـوم بـرای یـک سـال فعالیتشـان تعلیق
میشـود».
همچنان اداره تنظیم خدمات دوایی وزارت صحت
عامه در سال  1399دارو خانههای زیادی بهدلیل
اضافهستانی ،فروش داروهای غیرمجاز و رعایتنکردن
«نوکریوالی» جریمه نقدی کرده است؛ بیشتر از 395
هزار افغانی بهدلیل داروهای غیرمجاز ،بیشتر 351
هزار افغانی بابت اضافهستانی و  455هزار افغانی
بهدلیل «نوکریوالی».
داروفروشان در کابل نیز در گفتوگو با اطالعات روز
میگویند نابهسامانی در فروش دارو و نسخههای
پزشک زیاد است ،اما حاضر نیستند در این گزارش
از آنها نامی برده شود .عمدهترین مشکالت که شهروندان از آن
شکایت دارند نسخههای شفری و فروش داروی زیاد است.
نسخههای رمزی
نسخهای را از یک داکتر جلدی در کابل که یک فارمیسیت به
اطالعات روز فرستاده بود ،برای دستکم هشت داروخانه نشان
دادم ،تنها دو داروخانه توانست از پنج قلم دارو دو مورد آن را
بخوانند .توصیه داروفروشان به من این بود که دارو از دواخانه
پزشکی که نسخه را نوشته است ،باید تهیه کنم .فارمیسیتی که
این نسخه را در اختیار اطالعات روز قرار داده ،در توضیح آن
گقته است« :این نسخه جلدی و زیبایی «شفری» است من فقط
یک قلم از این دوا را خواندم به جز دواخانه خودش ،کسی دیگر
نمیتواند آنرا بخواند».
داروفروشان در شهر کابل میگویند داکتران نسخهها را «غلط» یا
مخفف مینویسند و یا از نام تجارتی دارو در نسخههایشان استفاده
میکنند تا بیمار و مشتری را به داروخانههای اختصاصیشان
راجع کنند .مسئول یک داروخانه در شهر کابل ،بدون ذکر نامش
به روزنامه اطالعات روز میگوید داکتران با استفاده از ترفند
«شفری» نوشتن نسخهها ،کاری میکند که بیماران داروهایش را
از داروخانه مورد نظرشان خریداری کنند« :داکتر دوای توصیهشده
را غلط یا طوری مینویسد که خوانده نشود و فقط رمز خواندن
نسخه را فارمسیست همان دواخانه میداند .اگر رمز به بیرون درز
کرد آن را تغییر میدهند .زیادتر دواخانههای اختصاصی داکتران
از دواهای استفاده میکند که جدیدا وارد بازار شده باشد و رایج
نباشد».
به گفتهی مسئول این داروخانه ،قیمت داروهای داروخانههای
اختصاصی داکتران نسبت به سایر داروخانهها  60تا  70درصد
گرانتر است« :مثال یک پیچکاری در دواخانه اختصاصی داکتر
به  600افغانی است اما در دواخانههای دیگر به  380افغانی است
و داکتران مخفف دوا را مینویسند و به دنبال آن یک خط افقی
کش میکنند .چون دوا خطرناک است».
درمان یا دردسر؟
از نسخههای شفری داکتران بارها شهروندان نیز شکایت کردهاند.
تجربهای که برای بسیاری بهجای درمان دردسرآفرین بوده است.
شهروندان میگویند فروش داروهای غیرضروری و نسخههای
شفری داکتران گسترده است و دولت نظارتی چندانی به این
مشکل ندارد.
دو مـاه قبـل یکـی از دوسـتان یاسـین احمـدی بـرای مـداوای
بیمـاریاش بـه کابـل آمـد و بـه توصیه دوسـتانش همراه یاسـین
بـه یـک شـفاخانه در شـهرنو کابل مراجعـه کرد .یاسـین میگوید
داکتـر معالـج بعـد از معاینـات فـراوان نسـخهای نوشـت کـه حتا
در مرکـز داروفروشـی شـهر کابل «هتـل پروان» هم کسـی آنرا
خوانده نتوانسـت« :داکتر بعد از نوشـتن نسـخه از ما خواسـت که

دارو را از داروخانـه منـزل اول بگیریـم و دوبـاره نـزدش ببریـم تا
شـیوهی مصرفـش را یادمـان بدهـد .وقتی نسـخه را بـه داروخانه
مربوطـه دادیـم گفتنـد قیمـت داروهای نسـخه چهارهـزار افغانی
میشـود .از دوسـتم خواسـتم کـه ایـن چنـد قلـم دارو را از هتل
پـروان تهیـه کنیـم کـه بـه مراتـب ارزانتـر خواهـد بـود در هتل
پـروان بـه هـر داروخانـه سـر زدیـم نتوانسـتند کـه نسـخه را
بخواننـد و گفتنـد که نسـخه رمزی نوشـته شـده اسـت چون غیر
از مسـئوالن دواخانهی خودشـان ،شـفاخانه و داروفروشی دیگران
نمیفهمـد».
یاسین اضافه میکند که آنها مجبور شدند دوباره به داروخانهای
که داکتر آدرس داده بود برگردد و از کارمند داروخانه درخواست
کردند که نسخه را واضحتر و خواناتر بنویسد« :فارمسیست قبول
کرد و شروع کرد به واضحنویسی نسخه ،اما مردی دیگری متوجه
این کار او شد و از کارمند داروفروشی خواست دست به نسخهی
فالنی داکتر نزند و در صورتی که رییس داروخانه باخبر شود از
کار جوابش میدهد .آن مرد از ما خواست برای خوانا نوشتن نسخه
به داکتر مراجعه کنیم».
به گفته یاسین آنها دوباره برگشت پیش داکتر و خواست که
نسخهی خواناتری بنویسد ،اما پاسخ رد شنید« :خطم همینطور
است و وقت ندارم در نوشتن نسخه ،خوشنویسی کنم و هر کسی
هم نتوانست آن را بخواند بیسواد است ».یاسین مدعی است که
شکایتشان را تا وزارت صحت عامه رساند ،اما پاسخی نگرفت و
در نهایت برای تصمیم درمانی پس از دردسرهای فراوان به این
تن داد که از همان داروخانه مورد نظر داکتر دواها را با قیمت
گزاف خریداری کند.
براساس قانون بهداشت و درمان کشور نسخههای پزشکی باید
خوانا و واضح باشد .مسئوالن وزارت صحت عامه میگویند که کار
تعدیل قانون بهداشت و درمان کشور تمام شده و توسط وزارت
عدلیه به کابینه رفته است.
علیجان رفعت که خود نیز مدتی در داروخانه کار کرده است
در روایت تجربه خود از نوشتن نسخههای شفری داکتران کابل
میگوید برخی داکتران با دوخانهها یا حتا شرکتهای واردات دارو
تبانی میکند« :وقتی پیش داکتران میرفتیم داکتران از کیفیت
دوا نمیپرسیدند .فقط میپرسیدند که چقدر فیصدی میدهیم که
دوایمان را در نسخههایشان بنویسند .فارمسیستهای شفاخانه
دولتی خودشان به ما میگفتند که ما به داکتر زنگ میزنیم فالن
دوا را مصرف کند و شام حسابشان را تسویه کرده و فیصدی خود
را دریافت کنند».
وزارت صحت عامه میگوید داکترانی که شفری می نویسند پس از
سه بار تکرار و بیتوجهی به هشدارها برای مدت طوالنی از فعالیت
ممنوع میشود .عبدالخالد احدی ،رییس اداره تطبیق قوانین
صحی وزارت صحت عامه به روزنامه اطالعات روز میگوید« :قضیه
یک نفر از داکتران پولیکلینیک تحت کار است که نسخههای
شفری نوشته میکرد».

خبرهای خارجی
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اطالعات روز :سفیر ایران در سازمان ملل میگوید که
تهران برنامهای برای گفتوگو با دولت جو بایدن ندارد
و منتظر است که رییسجمهور جدید ایاالت متحده
گام اول را در راستای لغو تحریمها و بازگشت به توافق
هستهای بردارد.
به نقل از رادیو فردا ،مجید تختروانچی روز دوشنبه  ۶دلو
در نخستین مصاحبه خود پس از روی کار آمدن جو بایدن
در امریکا به شبکه خبری انبیسی گفت که ایران تا این
لحظه با دولت جدید ایاالت متحده صحبت نکرده است.
این دیپلمات ایرانی سپس در پاسخ به این سئوال که
آیا برنامهای برای گفتوگوی مستقیم با واشینگتن یا از
طریق میانجی ،مثال دولت سوئیس ،وجود دارد ،اظهار
داشت« :نه ،ما قصد نداریم که پا پیش بگذاریم».
وزارت خارجه سوئیس از آنجا که ایاالت متحده
سفارتخانهای در تهران ندارد و ارتباط دیلماتیک آن با
ایران قطع شده است ،مکاتبات مقامات دو کشور را به
یکدیگر انتقال میدهد.
پیش از این محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران ،نیز
در اظهاراتی مشابه گفته بود تا مادامی که ایاالت متحده
به توافق هستهای بازنگردد ،تهران آمادگی آن را ندارد
که حسن نیت از خود نشان بدهد یا گامی در جهت
اعتمادسازی بردارد.
در این حال مجید تختروانچی هم گفت که ایران هیچ
عجلهای ندارد .او اظهار داشت« :این بستگی به ایاالت
متحده دارد که تصمیم بگیرد دست به چه اقدامی بزند.
ما عجلهای نداریم».
اقتصاد ایران تحت فشار تحریمهای ایاالت متحده که در
پی تصمیم دونالد ترمپ برای خروج واشینگتن از توافق
هستهای اعمال شد ،به شدت دچار انقباض گشته است.
این توافق که با نام برجام شناخته میشود برنامه هستهای

سفری ایران در سازمان ملل:

تهران منتظر اولنی اقدام دیپلماتیک جو بایدن است

ایران را محدود میساخت تا در ازای آن تحریمها علیه
تهران لغو شود.
جو بایدن در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری ایاالت
متحده تاکید کرده بود که اگر ایران به تعهدات خود بر
اساس برجام عمل کند ،واشینگتن نیز به توافق هستهای
بازخواهد گشت.
آقای تختروانچی با اشاره به این گفته آقای بایدن عنوان
کرد که ایران میخواهد ببیند آیا رییسجمهور جدید به
قول خود عمل میکند و اگر چنین کند تهران نیز آماده
است تا بار دیگر تعهدات هستهای خود را اجرا کند.

وی افـزود« :تـوپ در زمیـن ایـاالت متحـده اسـت .کامال
بـه دولت جدیـد بسـتگی دارد .بنابراین بـه محض آن که
آنهـا بـه تعهـدات خود عمـل کنند ،ایـران نیـز همانطور
کـه بارهـا گفتـه اسـت ،تعهـدات خـود را به شـکل کامل
اجـرا میکند».
بهرغم استدالل ایران که واشینگتن باید اولین گام را
بردارد ،اعضای گروه امنیت ملی جو بایدن گفتهاند که
دولت جدید در صدد آن نیست که با اتخاذ یک تصمیم
سریع به توافق هستهای بازگردد.
آنتونی بلینکن ،گزینه جو بایدن برای وزارت خارجه ایاالت
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متحده ،به کمیته روابط خارجی سنا گفت« :ما راه درازی
تا آن در پیش داریم».
آقای بلینکن عنوان کرد که دولت جدید در وهله نخست
میخواهد ارزیابی کند که آیا ایران به توافق هستهای عمل
میکند یا نه .آوریل هاینز ،گزینه آقای بایدن برای ریاست
سازمان اطالعات و امنیت امریکا ،نیز به سنا گفته است
که هیچ تصمیم بالدرنگی درباره بازگشت به برجام گرفته
نشده است.
ایران در پی خروج ایاالت متحده از توافق هستهای گام به
گام در جهت نقض تعهدات هستهای خود حرکت کرده و
از جمله ذخیره اورانیوم غنیشده خود و درصد غنیسازی
اورانیوم را افزایش داده است .کارشناسان هستهای
میگویند که اگر با توافق هستهای زمان مورد نیاز ایران
برای دستیابی به سالح اتمی دوازده ماه بود ،االن این
زمان به سه تا چهار ماه کاهش پیدا کرده است.
با این حال مجید تختروانچی تاکید دارد که ایران در پی
دستیابی به سالح هستهای نیست و برنامه هستهای آن
صرفا اهداف غیرنظامی دارد.
وی گفت که این خیلی «بیمعناست» اگر قرار باشد
ایران دست به اقدام آشتیجویانه بزند در حالی که ایاالت
متحده با خروج از توافق هستهای آن را نقض کرده است.
سفیر ایران در سازمان ملل متحد افزود« :حرف کافی
نیست .ما نیاز داریم که اقدامی از جانب ایاالت متحده
ببینیم».
دولت جو بایدن اعالم کرده که در رابطه با مسئله هستهای
ایران با شرکای خود از جمله سه قدرت اروپایی همکاری
خواهد کرد .آلمان ،بریتانیا و فرانسه مخالف تصمیم دولت
دونالد ترمپ برای خروج از توافق هستهای بودند .آنها
همچنین از ایران نیز خواستهاند که تعهدات خود را کامل
اجرا کند.

سنای امر یکا به جانت یلن بهعنوان اولنی زن در مقام وز یر خزانهداری رای اعتماد داد
اطالعات روز :جانت یلن ،گزینه جو بایدن برای وزارت
خزانهداری ایاالت متحده توانست رای اعتماد مجلس
سنای امریکا را در روز دوشنبه  ۶دلو کسب کند و
بهعنوان اولین زنی شناخته شود که تاکنون به این
سمت دست یافته است.
به گزارش رادیو فردا ،سنای امریکا با  ۸۴رای
موافق در برابر  ۱۵رای مخالف که همه آنها از میان
جمهوریخواهان بودند ،صالحیت خانم یلن را تایید
کرد.
مخالفان گزینه آقای بایدن برای وزارت خزانهداری
ایاالت متحده دلیل خود را بسته کمکی  ۱.۹تریلیون
دالری رییسجمهور امریکا برای مقابله با تاثیرات شیوع
ویروس کرونا در کشور و طرحهای او در رابطه با مالیات

و هزینهکرد دولت عنوان کردهاند.
چاک شومر ،رهبر اکثریت دمکرات در سنا ،گفت که
جانت یلن برای دومین بار تاریخساز شده است چرا
که هفت سال قبل نیز او بهعنوان نخستین زن توانست
سکان مدیریت فدرال رزرو (بانک مرکزی ایاالت
متحده) را در دست بگیرد.
آقای شومر در توییتر نوشت« :سراسر سالن وزارت
خزانهداری تصاویر وزرای خزانهداری از زمان الکساندر
همیلتون تاکنون به چشم میخورد که همگی آنها از
میان مردان هستند .بسیار خشنودم امروز به جانت یلن
رای دادم تا تصویر نخستین زن به تصاویر آن سالن
اضافه شود».
یلن برای اجرای طرحهای مالی جو بایدن در ارتباط با

شیوع بیماری کرونا و سرمایهگذاری دو تریلیون دالری
برای زیرساختها ،آموزش ،پژوهش و پروژههای زیست
محیطی نقشی کلیدی ایفا میکند.
وزارت خزانهداری همچنین بر طرح دولت بایدن برای
کمک به انجام این نوآوریها با افزایش مالیات شرکتها
از  ۲۱درصد به  ۲۸درصد و نیز افزایش مالیات افرادی
که ساالنه بیش از  ۴۰۰هزار دالر درآمد دارند ،نظارت
خواهد داشت.
یکی دیگر از برنامههای مهم جانت یلن بازبینی فوری
سیاست تحریمهای اقتصادی است که در دولت دونالد
ترمپ شمار موارد آن افزایش یافت .خانم یلن به سنا
گفته است که قصد دارد اطمینان یابد آیا این تحریمها
به شیوه «مناسب و مدبرانهای» اعمال شدهاند یا نه.

ظر یف در مسکو؛

روسیه میگوید «نجات» برجام از مهمتر ین مأمور یتهاست
اطالعات روز :سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه،
در دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته
است که «نجات» توافق هسته ای موسوم به برجام از
مهمترین ماموریت آنهاست اما درباره وضعیت منطقه
قرهباغ ،بحران سوریه ،اوضاع افغانستان و اوضاع منطقه
خلیج فارس هم با هم گفتوگو می کنند.
به گزارش بیبیسی فارسی ،آقای ظریف در یک سفر
منطقه ای از جمهوری آذربایجان عازم روسیه شده و قرار
است پس از آن به ارمنستان ،گرجستان و ترکیه سفر کند.
او در دیدار با همتای روسی اش از تالش های آن کشور
برای نجات توافق هسته ای پس از خروج ایاالت متحده
از آن و اعمال مجدد تحریم های امریکا علیه ایران ،تشکر
کرده است .آقای ظریف گفته «شرایط بین المللی پس
از رفتن ترمپ شرایط ویژه ای است که نیاز است به
هماهنگ کردن مواضع ایران و روسیه دارد».
این اولین دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه پس از آغاز
ریاستجمهوری جو بایدن در امریکاست.
دولت ایران از پیروزی او در انتخابات آشکارا ابراز
خرسندی کرده و امیدوار است تحریمهایی که در دوره
ریاستجمهوری دونالد ترمپ وضع شده ،در دولت آقای

بایدن رفع شود.
برخی از اعضای دولت آقای بایدن گفته اند که موضوعات
دیگری همچون سیاست های منطقه ای ایران و برنامه
موشک های بالستیک هم باید وارد مذاکرات احتمالی
شود .ایران گفته حاضر نیست درباره برنامه موشکی خود
مذاکره کند و روسیه هم از این دیدگاه حمایت کرده است.
روسیه در زمان ریاستجمهوری دونالد ترمپ با سیاست
«فشار حداکثری» دولت او بر حکومت ایران مخالفت می
کرد اما در عین حال برخی از محدودیت هایی که بر اثر
تحریم های امریکا وضع شده را در ارتباط با ایران به اجرا
کرده است.
روسیه همراه با سه کشور اروپایی بریتانیا ،فرانسه ،آلمان
و کشور چین از شرکای توافق هسته ای است .همه این
کشورها تحریم های امریکا را در سطوح مختلفی به اجرا
گذاشته اند اما ایران می گوید چین و روسیه از توافق
هستهای حمایت کرده اند اما سه کشور اروپایی تعهدات
خود را به اجرا نگذاشته اند.
از زمان ریاستجمهوری حسن روحانی و وزارت
محمدجواد ظریف در سال  ۱۳۹۲تاکنون ،دولت ایران به
مراودات خود با روسیه شدت بخشیده و روسای جمهور

دو کشور مرتبا با هم در تماس بوده اند.
روسیه یکی از کشورهایی است که آقای ظریف در دوره
وزارت بیشترین سفر را به آن انجام داده است .وی بیش از
سی سفر در طول هفت سال اخیر به روسیه داشته است.

ایران و روسیه در زمان ریاستجمهوری محمد خاتمی
یک قرارداد همکاری بلندمدت داشتهاند که اعتبار آن رو
به پایان است.
ایران اعالم کرده که اگر روسیه مایل باشد دو کشور می
توانند قرارداد همکاری تازه ای به امضا برسانند.
مذاکرات ابتدایی درباره این قرارداد تابستان سال جاری
آغاز شده است .مذاکرات ایران و روسیه برای تمدید
قرارداد همکاری دو کشور با مذاکرات چین و ایران بر سر
تفاهم همکاری  ۲۵ساله همزمان شده است.
این تفاهم عمدتا درباره سرمایه گذاری و حضور بلند مدت
چین در صنایع اصلی ایران همانند نفت و گاز و ساخت
و تکمیل طرح های زیربنایی از جمله توسعه فرودگاهی،
بنادر و خطوط راه آهن ایران است.
تفاهم  ۲۵ساله دو کشور فروش نفت تحریم شده ایران از
سوی امریکا را تسهیل می کند و طی آنچه در پیش نویس
تفاهم درج شده ،چین متعهد به خرید نفت خام ایران به
مدت  ۲۵سال می شود.
برخی از سیاستمداران ایرانی از جمله یک نماینده مجلس
ایران گفته چین تمایلی ندارد این قرارداد را با دولت فعلی
ایران که ماه های پایانی خود را سپری می کند ،امضا کند.
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ستاره منچستریونایتد می گوید که بازنده
بدی است و تا باال بردن جام قهرمانی در
منچستریونایتد ،شکست را قبول نخواهد
کرد.
ستاره پرتگالی شیاطین سرخ مصمم است
که با این تیم جام قهرمانی را باالی سر
ببرد و تایید کرده که بازنده بدی است و تا
زمانی که منچستریونایتد به تک تک جام
های قهرمانی ممکن نرسد ،از پا نخواهد
نشست.
منچستریونایتد این فصل در پی کسب هر
سه جام انگلیس است و تاکنون در این راه
موفق بوده است.
اکنون چهار سال از زمانی که مورینیو
توانست در اولین فصل حضورش در
منچستریونایتد این تیم را به قهرمانی
لیگ اروپا ،جام اتحادیه انگلیس و سوپر
جام برساند و شادی را به اولدترافورد
بیاورد ،گذشته است.
اکنون اوله گنار سولسشر روی نیمکت
یونایتد وظیفه بازگردانندن این تیم به
شکوه گذشته را بر عهده دارد و با فرصتی
که باشگاه به او داده ،به نظر می رسد که
دارد به آرامی ورق را برای یونایتد بر می
گرداند.

برونو فرناندز:

بازنده بدی هستم!

فرناندز این روزها ستاره یونایتد در زمین
است .این بازی ساز  26ساله ،پنهان نمی
کند که به انگلیس رفته تا به فهرست
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افتخاراتش در جهان فوتبال بیفزاید و با
شخصیت به شدت رقابت جویی که دارد،
مصمم است که انتظارات خود را برآورده
کند.
برونو فرناندز گفت« :من به این باشگاه
آمدم چرا که می دانستم این تیمی است
که می خواهد همه چیز را ببرد و روحیه
من و مدل زندگی من و فوتبالم نیز فقط
راجع به بردن است.
باید اعتماد به نفس داشته باشی .باید
به هم تیمی هایت اعتماد کنی ،باید به
خودت اعتماد داشته باشی و باید باور
داشته باشی.
و من تا آخرین لحظه ای که ممکن باشد،
باور خواهم داشت .مثال وقتی ببینم یک
نفر دیگر جام را باالی سر می برد ،باورم را
از دست خواهم داد.
من همیشه این شکلی بوده ام .دوست
ندارم ببازم ،روحیه من بیشتر این شکلی
است که دوست ندارم ببازم .باختن برای
من موضوعی عادی نیست و نیروی ذهن و
روحیه ام از اینجا می آید.
هر چه که هست ،من وقتی با دوستانم
بازی می کنم ،با برادرم یا همسایه ام بازی
می کنم ،هیچوقت نمی خواهم ببازم .می

خواهم هر بار پیروز شوم ،این روحیه در
تمام زندگی ام با من خواهد بود».
برونو فرناندز در ترکیب منچستریونایتد هر
چه بتواند برای بردن و رسیدن به قهرمانی
می کند ،اما اخیرا نگرانی هایی راجع به
خستگی و افت بازیکنان یونایتد ایجاد شده
است.
فرناندز در بازی برابر لیورپول در چارچوب
 ،FA Cupبازی را از روی نیمکت آغاز
کرد ،اما سپس به زمین رفت تا با ضربه
آزاد خیره کنند هاش ،گل پیروزی یونایتد
را به ثمر برساند.
فرناندز دراین باره افزود « :خستگی؟ من
 26سال دارم و نمی توانم خسته شوم!
اگر االن خسته شوم وقتی  32-30ساله
شدم دیگر نمی توانم بازی کنم! نه من
خسته نیستم.
البته سرمربی می داند که چه چیزی برای
تیم بهتر است و او تصمیم گرفت که دانی
فن دبیک را بازی دهد تا کمی تازگی و
طراوت به تیم اضافه کند.
به نظرم تصمیم خوبی بود چرا که دانی
خیلی خوب تمرین می کند ،او بازیکن
مهمی برای ما بوده و در آینده مهمتر هم
خواهد شد».

دست از رس ما بردار ید

خوان الپورتا نامزد ریاست باشگاه
بارسلونا به باشگاه پاری سن ژرمن در
مورد مسی هشدار داد.
خوان الپورتا مهمترین نامزد ریاست
باشگاه بارسلونا که شانس بسیار باالیی
برای بازگشت به صندلی قدرت دارد،
به پاری سن ژرمن هشدار داد .باشگاه
فرانسوی اخیرا تایید کرد که به دنبال
جذب لیونل مسی در تابستان است.
قرارداد فوق ستاره بارسا در پایان فصل
تمام می شود و او تصمیم گیری برای
تمدید را به انتهای فصل موکول کرده
است .بدهی های کالن بارسا باعث شده
تا کار تمدید با مسی بسیار دشوار شود

می دهم که تمرکز ما را به هم نزنند
و وقتی ما کاری به این باشگاه نداریم؛
آنها هم از اظهارات غیرمسئوالنه در مورد
ما و بازیکنان مان خودداری کنند .هنوز
در نیم فصل هستیم و حرف از جذب
مسی می زنند که اصال برایم خوشایند
نیست».
الپورتا در مورد بازگرداندن بارسا به قله
اروپا نیز گفت «:در هفت سال ریاستم
بر بارسلونا ،رئال نتوانست یک بار هم
قهرمان چمپیونزلیگ شود و امیدوارم
اگر رئیس شوم ،بارسا را به تیمی قهرمان
تبدیل کنم و به رئال اجازه ندهیم
قهرمانی اروپا را کسب کند».

اتلتیکومادر ید در مسری  ۱۰۰امتیازی شدن قرار دارد

اتلتیکومادرید میتواند در پایان فصل با
 ۱۰۰امتیاز قهرمان اللیگا شود.
به نقل از آس ،اتلتیکومادرید صدرنشین
برجسته اللیگا است نه به این خاطر که
کسی چیزی را هدیه کرده باشد .این تیم
در حال پرواز است و روی دور پیروزی قرار
دارد .روخی بالنکو با این روند تنها قهرمان
نخواهد شود ،بلکه میتواند رکوردهای فوق
العادهای را هم به ثبت برساند .شاگردان
دیگو پابلو سیمئونه تاکنون  ۴۷امتیاز

کسب کردند و یک بازی دیگر باید
انجام دهند تا نیم فصل تمام شود ،یعنی
میتوانند  ۵۰امتیازی شوند .با این سرعتی
که قرمز و سفیدپوشان پیش گرفته اند
می توانند  ۱۰۰امتیاز کسب کنند و یک
رکورد در اللیگا به ثبت برسانند.
با این حال اتلتیکو بازی به بازی پیش
میرود و با همین تفکر از  ۱۵بازی اخیر
 ۱۴برد کسب کرد و تنها مغلوب رئال
مادرید شد .این بردها موجب شدند هفت

امتیاز بیشتر از سفیدپوشان و  ۱۰امتیاز
از بارسلونا با یک بازی کمتر به دست
آوردند .روخی بالنکو در دو بازی اخیرش
نشان داده است که میتواند کامبک بزند.
به همین خاطر اغلب سرمربیان ترس
رویارویی با اتلتیک را دارند چون اگر این
تیم پیش بیفتد شکستش غیرممکن است.
حتی ایبار و والنسیا که از این تیم پیش
افتادند هم بازی را با شکست به پایان
رساندند .تیم سیمئونه هم شکست ناپذیر
است و هم زمانی که ضربه می خورد
خود را نمی بازد .در دو بازی آخر مانند
دیدارهای قبلی تشنگی لوییس سوارس
برای گلزنی کامال قابل مشاهده بود.
اتلتیکو همچنین در پیچیچی (بهترین
گلزن اللیگا) و سامورا (بهترین دروازهبان
اللیگا) صدرنشین است .سوارس پس از
تعیین کننده ظاهر شدن مقابل والنسیا،
ایبار ،آالوس و ختافه در آخرین هفته ها
اکنون با انجام  ۱۵بازی و به ثمر رساندن
 ۱۲گل در صدر برترین گلزنان اللیگا قرار
دارد .فصل گذشته بهترین گلزن اتلتیکو
آلوارو موراتا بود که  ۱۲گل به ثمر رساند.
در بخش دفاع ،یان اوبالک در سه بازی

روزنامه بیلد مدعی شد که سران باشگاه رئال
مادرید با ناگلزمن برای جایگزینی زیدان به
توافق رسیده اند.
به نقل از بیلد ،رئال مادرید در فصل جاری با
هدایت زیدان عملکرد ناامید کننده ای داشته
است.
حذف از جام حذفی و شکست در سوپر جام
و البته نتایج ناامید کننده در اللیگا باعث
شده تا انتقادها از زیدان زیاد شود.
روزنامه بیلد در شماره دیروز خود نوشت
که باشگاه رئال مادرید با جولیان ناگلزمن
سرمربی جوان الیپزیگ برای هدایت تیم به
توافق رسیده است.
البته این روزنامه آلمانی نوشت که زیدان
تا پایان فصل جاری هدایت رئال مادرید را
برعهده خواهد داشت و توافق با ناگلزمن برای
فصل بعد است.
این مربی جوان در الیپزیگ فراتر از انتظار
ظاهر شد و توانست تیم را برای نخستین بار
به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برساند و
تیم او در رده دوم بوندسلیگا در فصل جاری
جای دارد.

ابراز عالقه یووه برای
جذب دو باز یکن بایرن مونیخ

هشدار جدی خوان الپورتا به  PSGدر مورد میس
و در واقع برای پرداخت دستمزد مسی
باید وامی  100میلیون یورویی اخذ شود.
لئوناردو مدیر ورزشی پی اس جی در
مصاحبه اخیر خود گفت که برای مسی
یک جا رزرو کرده اند تا مشخص شود
باشگاه فرانسوی به جذب مسی به شکل
جدی فکر می کند.
خوان الپورتا در مصاحبه با تلویزیون
اسپانیا و در واکنش به اظهارات لئوناردو
گفت «:اخیرا خواندم که پی اس جی
 200میلیون یورو بدهی دارد و با این
اوصاف نباید بتوانند برای جذب مسی
اقدام کنند چون پولی برای پرداخت
دستمزد او ندارند .به پی اس جی هشدار

بیلد:

نا گلزمن رسمریب بعدی رئال

از چهار دیدار اخیرش دروازهاش باز شد و
تقریبا روی روند بد قرار گرفته است اما او
در  ۱۸بازی تنها هشت گل دریافت کرده
است .دروازهبان اسلوونیایی در فصل -۱۶
 ۲۰۱۵و لیانیو  ۱۹۹۳-۹۴رکورد  ۱۸گل
خورده را به ثبت رساندند .بر این اساس
تیم هم در خط حمله خوب کار کرده است
و در دفاع هم در وضعیت خوبی قرار دارد.
این اتلتیک تنها برای فتح جام تالش
نمیکند بلکه میخواهد یکی از بهترین
اتلتیکوهای تاریخ اللیگا لقب بگیرد .اکنون
دومین عملکرد برتر را داشته است و در
سالی که فاتح اللیگا شد ()۲۰۱۳-۱۴
در  ۱۸بازی  ۴۹امتیاز به دست آورد و
نیم فصل را با کسب  ۵۰امتیاز به پایان
رساند .روخی بالنکو میتواند یکشنبه به
این رکورد برسد.
قرمز و سفیدپوشان با کمترین گل خورده،
دومین خط حمله برتر ( ۳۶گل اتلتیکو و
 ۳۹گل بارسا) ،بدون بازیکن مصدوم و پر
از بازیکنان شاداب و گل های متنوع که
با امتیاز همراه شدند در صدر قرار دارند.
صدرنشین به هزار دلیل شاد است و در
مسیر  ۱۰۰امتیاز تاریخی قرار دارد.

دو بازیکن بایرن مونیخ که کمتر فرصت بازی
به آنها میرسد مورد توجه یوونتوس قرار
گرفتهاند و احتمال حضور آنها در سری A
باال است.
به نقل از کالچیو میرکاتو ،دو باشگاه بایرن
مونیخ و یوونتوس رابطه خوبی از حیث انتقال
بازیکن دارند تا جایی که در سالهای اخیر
بازیکنانی مثل داگالس کاستا ،مهدی بن
عطیه ،کینگسلی کومان و آرتورو ویدال در
دو باشگاه بازی کردهاند.
یوونتوس دو بازیکن بایرن مونیخ را مد نظر
دارد و به دنبال خرید قرضی آنهاست.
طبق اعالم کالچیو میرکاتو ،یووه به دنبال
انتقال قرضی زیرکزی مهاجم جوان بایرن
مونیخ است که در فصل جاری تنها یک بار
در ترکیب اصلی به میدان رفته است و هیچ
گلی هم به ثمر نرسانده است.
البتـه پارمـا هـم مشـتری این مهاجـم جوان
بایـرن اسـت و باتوجـه بـه حضـور موراتـا،
رونالـدو و دیبـاال در خـط حملـه یـووه او
فرصـت کمی بـرای حضـور در ترکیب اصلی
دارد و بعیـد اسـت کـه یوونتـوس را انتخـاب
کند .
اما تولیسو دیگر بازیکن مورد عالقه یوونتوس
است که احتمال این انتقال بیشتر است.
تولیسو با رقم باالیی به بایرن مونیخ پیوست
اما به نظر میرسد که فلیک اعتقاد زیادی به
این هافبک فرانسوی ندارد .او سخت مورد
توجه یوونتوس است و احتمال پیوستنش در
همین زمستان باال است.
تولیسو از سال  ۲۰۱۷در بایرن مونیخ بازی
میکند .او با  ۴۲میلیون یورو از لیون به
بایرن پیوست.
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تبییـن و بررسـی نقـش رسـانه بهعنـوان
ابـزاری برای تروریسـم ،نیازمنـد پژوهشهای
میدانی و نظری گسـتردهای اسـت .استفادهی
روزافـزون تروریسـم مـدرن از رسـانه و تالش
بـرای تنظیـم پالیسـیهای معیـن از سـوی
تروریسـتها و همینطـور پالیسیسـازی
اصحـاب رسـانه در کشـورهای قدرتمنـد
دنیـا در راسـتای مقابلـه بـا نفـوذ رسـانهای
تروریسـم ،خـود نشـانهای اسـت از اهمیـت
رسـانه بـرای تروریسـم و ضـد تروریسـم.
امـا بـا تأسـف ایـن مسـأله از سـوی بسـیاری
از رسـانههای فعـال در افغانسـتان (اگـر
نگوییـم همـه) رعایـت نشـده و چـه بسـا کـه
رسـانهها بهصـورت ناخـودآگاه ،در راسـتای
اهـداف تروریسـتها عمـل میکننـد .نگارنده
کـه خـود دانـش آموختـهی رسـانه و علـوم
سیاسـی اسـت ،همـواره در مـورد پوشـش و
همینطـور نـوع پوشـش خبرهای تروریسـتی
دغدغـهی فکـری دارد .در ایـن نوشـته تالش
شـده اسـت تـا بـا پیشفـرض گرفتـن تعریف
«سـیریل بگو ِرب ِـرت» از تروریسـم ،بـه تبییـن
ایـن مسـأله بپـردازد کـه پوشـش خبـری
تروریسـم و وقایـع تروریسـتی ،میتوانـد
بـه سـود تروریسـتها بـوده و عملا آنـان را
در رسـیدن بـه اهدافشـان یـاری برسـاند.
همینطـور در ایـن نوشـته تالش شـده اسـت
تـا بـا مروری مختصـر بر تحقیقاتـی که الکس
اشـمید و دیگـراف ،دو پژوهشـگر امریکایـی
در تحقیقشـان تحـت نـام «خشـونت بـه
مثابـهی ارتباطـات» انجام دادهاند ،به بررسـی
دالیـل طرفـداران و مخالفـان پوشـش خبری
تروریسـم پرداختـه شـود .در پایـان نیـز
نگارنـده تلاش کـرده اسـت تـا پیشـنهاداتی
چند در راسـتای سیاسـتگذاری رسـانهای در
ایـن مـورد ،بنویسـد.
در مورد تروریسم تعریفهای متفاوتی ارائه
شده است ،شاید انبوه تعاریف ارائهشده درباره
تروریسم ،پژوهشگر را به این نتیجه برساند
که عمال تعریف تروریسم ممکن نیست .جدای
از بحثهای نظری و پیچیدهای که در مورد
امکانسنجی تروریسم از سوی نظریهپردازان
این حوزه مطرح شده است ،میتوان مهمترین
مولفههای تروریسم را براساس آنچه سیریل
بگو ِرب ِرت در مقالهی خود تحت عنوان (تعریف
تروریسم و چالش نسبیانگاری) گنجانیده
است ،برشمرد .بگوربرت معتقد است که در
میان تعاریفی که در مورد تروریسم مطرح
شده است ،چند مولفه بهصورت مشترک وجود
دارد که عبارتاند از :ایجاد وحشت و استفاده
از آن به مثابهی پیام ،تفکیک هدف از قربانی،
داشتن اهداف سیاسی.
برای تبیین بهتر این مولفهها ،الزم است
تعریفی مختصر از این دو داشته باشیم .منظور
از مولفهی اول این است که تروریسم ،از ایجاد
وحشت برای فرستادن یک پیام استفاده
میکند؛ پیامی که میخواهد آن را به سیستم
حاکم و یا هر قدرت دیگری منتقل کند.
تروریسم تالش میکند تا با ایجاد وحشت،
افکار عمومی را تحت فشار قرار داده و مخاطب
خود را مجبور به تن دادن به خواستههای خود
کند .به تعبیر دیگر تروریستها ،خشونت و
وحشت را بهعنوان یک پیام به مخاطب
خود استفاده میکنند ،پیام به اینکه اگر به

رسانهها و خدمت انخودآگاه برای تروریمس
عزیز نیکیار ،روزنامهنگار

خواستههای آنها اعتنایی نشود ،خشونت و
وحشت بیشتری ایجاد کرده و جامعه را با
بحران مواجه میکنند.
مولفهی دوم به این معنی است که هدف
تروریسم ،جدای از قربانی است و تروریستها
غالبا اهداف خود را به گونهی تصادفی انتخاب
میکند .آنچه برای تروریسم مهم است ،این
است که در جامعه ایجاد وحشت کند ،لذا
اینکه چه کسی کشته شود برای تروریسم
اهمیتی ندارد .آنچه مهم است ایجاد وحشت
است و بس .اگر در مواردی شاهد کشتهشدن
افراد سیاسی و دولتمردان هستیم ،از دیدگاه
تبارشناسی و مفهومشناسی ،باید آن را قتل
سیاسی نامید نه ترور .لذا در تروریسم ،هدف
یک چیز و قربانی چیز دیگری است .هدف
همان ایجاد وحشت است و قربانی ،میتواند
همهکس و هیچکس باشد .همین تفکیک
هدف و قربانی و تصادفیبودن قربانی است که
باعث ایجاد وحشت شده و همهی شهروندان
را تحت فشار روانی قرار میدهد.
مولفهی سوم نیز به معنای این است که
تروریسم ،لزوما اهداف سیاسی دارد .اگر فردی
بهدلیل عوامل روانی و یا دالیل شخصی مانند
انتقام و دشمنی به ایجاد وحشت اقدام کند،
تروریست خوانده نمیشود .تروریست همان
است که تغییر سیاسی را هدف قرار میدهد
و مخاطب او ،یک سیاست و یا عدهای از
سیاستمداران هستند.
رسانه میتواند در موفقیت مولفهی اول
تروریسم که مهمترین مولفهی آن است نقش
موثری داشته باشد .مولفهی اول تروریسم به
قدری مهم است که اگر تروریستها در این
مولفه ناکام باشند ،عمال هیچکاری را از پیش
نخواهند برد .تمام تالش تروریسم این است تا
با ایجاد وحشت و ترس ،پیامی را به مخاطب
خود که غالبا دولتها است ،منتقل کند.
تروریسم تالش میکند تا صحنههای خشن

و ترسناکی را خلق کند ،هیچکس و همهکس
را مورد تهدید قرار دهد و حمالت خود را به
موقعیتهای به ظاهر امن نیز گسترش دهد
تا بتواند پیام خود را به مخاطب منتقل کند
و آن پیام هم نشاندادن قدرت خود در ایجاد
وحشت و تهدید به ایجاد وحشت بیشتر در
صورت برآوردهنشدن خواستههایش است.
بـه همیـن جهـت اسـت کـه گروههـای
تروریسـتی تلاش میکننـد تـا بـا
پالیسیسـازیهای رسـانهای ،در موفقیـت
ایـن مولفـه موفـق باشـند .بهعنـوان نمونـه،
مـروری گـذرا بـر ویدیوهایـی کـه داعـش در
فضـای مجـازی از اقدامات خود منتشـر کرده
اسـت ،بـه خوبـی تماشـاگر را بـه ایـن نکتـه
رهنمـون میسـازد کـه رسـانه و افکتهـای
رسـانهای و پوشـش عملیـات تروریسـتی ،تـا
چـه انـدازه بـرای ایـن گـروه مهم بوده اسـت.
طـوری کـه بارهـا و بارهـا در گزارشهـای
مختلـف تأیید شـد که داعـش ،از فیلمبرداران
و کارگـزاران فنـی و آگاهان رسـانهای غربی و
حرفـهای در راسـتای پوشـش رسـانهای خـود
اسـتفاده میکـرده اسـت.
اما آنچه مدعای نگارنده است ،این است که
گاهی رسانهها ،بهصورت ناخودآگاه در راستای
اهداف تروریسم و در خدمت تروریسم عمل
میکنند .رسانهها با پوشش وقایع تروریستی،
در موفقیت مولفهی اول تروریسم و ایجاد
وحشت بیشتر در جامعه سهیم و همکار
میشوند .چه بسا که رسانهها برای جذب
مخاطب بیشتر و با توجه به این قاعدهی
روانشناختی که (خبر بد ،مخاطب بیشتری
نسبت به خبر خوب جذب میکند) تالش
میکنند تا وقایع تروریستی را با آب و تاب
بیشتری پوشش بدهند و لذا عمال برای جذب
مخاطب و سود خود ،در راستای اهداف
تروریسم عمل میکنند.
برعالوه رسانه تنها در راستای ایجاد وحشت

وقا�یع تروریستی با حداقل حجم
خبری پوشش داده شود و تالش
شود تا از احساسیکردن گزارشها
و تالش برای برانگیختن احساسات
دستهجمعی مردم ،امتناع شود.
همینطور باید در مورد واژگان
گزارشهای تروریستی دقت شود
تا از واژگانی که باعث ایجاد وحشت
بیشتر و یا برانگیختن احساسات
میشود ،خودداری شود.

بیشتر و همکاری در مولفهی اول تروریسم،
با تروریستها همکار نمیشود ،بلکه در موارد
دیگری نیز عمال همکار تروریسم میشود.
از جمله میتوان به چند مورد دیگر اشاره
کرد که الکس اشمیت و دی گراف آن را در
پژوهشهای میدانی خود یافتهاند:
 گزارش مفصل از حوادث تروریستی،ایدههایی را برای تروریستان بالقوه و مدلهایی
را برای اعمال تروریستی ارائه میدهند؛
 گزارش اعمال تروریستی میتواند به تقلید ازاعمال آنان بینجامد؛
 رسانهها میتوانند با ارائهی گزارشهایمفصل ،از نوعیت حمله و  ...اطالعاتی را در
خدمت تروریستان بالقوه قرار دهند؛
 ارائهی گزارش از موفقیت یک عملتروریستی باعث میشود تا تروریستان به
موفقیت کار خود باور کرده و نسبت به
اقدامات بیشتر تشجیع و تشویق شوند؛
 همینطور گزارش از وقایع تروریستی وایجاد وحشت و پس از آن موفقیت تروریستان
در امتیازگیری از دولت ،باعث رواج باجگیری
به بهانهی ترور شده و افراد و گروههای

بیشتری برای گرفتن امتیاز سیاسی ،اقدام به
رفتارهای تروریستی کنند.
لذا دیده میشود که در تمام این موارد،
رسانه عمال در راستای اهداف تروریسم و
به سود تروریسم عمل میکند .مشکلی که
نگارنده آن را به خوبی درک کرده است ،نبود
پالیسی مشخص در راستای پوشش خبرهای
تروریستی و نبود حس مسئولیت جمعی
در رسانههای افغانستان است .رسانههای
افغانستان برای جذب مخاطب بیشتر ،اقدام
به پوشش خبرهای تروریستی کرده و عمال با
این کار خود در راستای اهداف تروریستی قدم
بر میدارند .چه بسا که پس از یک واقعهی
تروریستی ،بسیاری از رسانهها آن را به
گونهای احساسی پوشش ویژه میدهند و برای
مدتی معین ،تمام رسانه را وقف پوشش همان
واقعهی تروریستی میکنند .حتا در مواردی
دیده شده است که یک رسانه بهصورت
کامل گریهها و نالههای وابستگان قربانیان
را به گونهای احساسبرانگیز نشر میکند و
بدینسان ،جامعه را به سمت وحشت بیشتر
سوق میدهد.
به همانسان که باید به حق دسترسی به
اطالعات و نشر اطالعات اهمیت داد ،به
مسئولیت اجتماعی رسانهها و نقش آنان در
امنیت روانی یک جامعه نیز نقش قائل شد.
همانگونه که نمیتوان این وقایع را سانسور
کرد ،هم نمیتوان از آنان بهعنوان ابزاری برای
جذب مخاطب بیشتر استفاده کرد .شاید به
همان اندازه که مشکل از برخی رسانههایی
باشد که سود و جذب مخاطب را بر امنیت
روانی و مسئولیت اجتماعی خود ترجیح
میدهند ،مشکل از دولت و فقدان استراتژی
رسانهای از سوی دولت هم است .درست است
که دولت نمیتواند و حق ندارد که رسانهها
را محدود کند ،اما میتواند مواردی را که
به ضرر امنیت روانی و در تضاد با مصلحت
جمعی است کاهش بدهد .نگارنده تا کنون به
سند مدونی و پالیسی مشخصی که از سوی
دولت در مورد پوشش وقایع تروریستی تهیه
شده باشد ،دست نیافته است .اما با توجه
به حق دسترسی به اطالعات و همینطور با
در نظر گرفتن خدماتی که رسانه بهصورت
ناخودآگاه برای تروریسم انجام میدهد،
میتوان پیشنهاداتی چند در این مورد ارائه
داد .از جمله اینکه وقایع تروریستی با حداقل
حجم خبری پوشش داده شود و تالش شود
تا از احساسیکردن گزارشها و تالش برای
برانگیختن احساسات دستهجمعی مردم،
امتناع شود .همینطور باید در مورد واژگان
گزارشهای تروریستی دقت شود تا از واژگانی
که باعث ایجاد وحشت بیشتر و یا برانگیختن
احساسات میشود ،خودداری شود .از سویی
الزم است تا از نشر تصاویر وحشتآفرین و
رقتبرانگیز ،در حد امکان خودداری شود .در
نهایت و بهصورت خالصه ،تمام تالش رسانهها
باید این باشد که در ضمن حفظ نشر اطالعات،
از ایجاد وحشت در جامعه و عمل در راستای
اهداف تروریسم ،خودداری شود.

اشاره :این تحلیل دیدگاه نویسنده مطلب است
و ربطی به خطمشی اطالعرسانی روزنامه
اطالعات روز ندارد.

