
www.subhekabul.com

22 February, 2020

شامره
186

 شنبه، 3 حوت 1398 | سال اول |

گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزجامعه

گزارش روزگفت وگو

شامرش معکوس برای صلح
29 فربوری، روز امضای توافق نامه ی امریکا و طالبان

بــا اعــام نتایــج نهایــی انتخابات ریاســت جمهوری 

انتظــار  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  ســوی  از 

ــد  ــه از چن ــی ک ــکش انتخابات ــه کمش ــا ب ــت ت می رف

جریــان  افغانســتان  سیاســت  در  بدین ســو  مــاه 

داشــت، نقطــه ی پایــان گذاشــته شــود؛ جدالــی 

ــام  ــاندن نظ ــران کش ــه بح ــرای ب ــاز ب ــا دو ف ــه گوی ک

سیاســی افغانســتان داشــت. 

هــر چنــد نامــزدان انتخابــات، محمــدارشف غنــی، 

ــا  ــات ت ــزدان انتخاب ــورای نام ــه و ش ــه عبدالل عبدالل

پیــش از اعــام نتایــج نهایــی انتخابــات از زمینه هــای 

چنیــن بحرانــی می گفتنــد؛ امــا هــر...

اعــام نتیجــه ی نهایــی چهارمیــن دور انتخابــات 

ــری را  ــکننده و جدی ت ــت ش ــت جمهوری، وضعی ریاس

در افغانســتان بــه وجــود آورد و آینــده ی مــردم و دولــت 

در یــک آزمــون دشــوار قــرار گرفــت؛ آینــده ای کــه 

ــک گــره خــورده و ممکــن اســت کــه  ــار باری ــک ت در ی

کوچک تریــن اشــتباه، افغانســتان را بــا خطر فروپاشــی 

ــار دیگــر در گودالــی از  مواجــه کنــد و ایــن کشــور را ب

جنــگ و خشــونت فــرو بــرد. ایــن وضعیــت خطرنــاک، 

انتخابــات،  کمیســیون  کــه   شــد  علنــی  زمانــی 

ــوان... ــه عن ــی را ب ــدارشف غن محم

مــردم افغانســتان چهــل ســال اســت کــه در 

در  نفــر  هــزار  صدهــا  می برنــد.  رس  بــه  جنــگ 

ــن جنــگ کشــته و بخــش  بزرگــی از زیربناهــای  ای

وجــود  بــا  اســت.  شــده  نابــود  نیــز  اقتصــادی 

رسازیــر شــان میلیاردهــا دالــر بــه منظــور بازســازی 

از ســال  پــس  تشــکیل حکومــت داری خــوب،  و 

2001، هنــوز هــم شــهروندان افغانســتان در فقــر 

ــز  ــر روز نی ــت ه ــا گذش ــد و ب ــه رس می برن ــق ب مطل

نــرخ امیــد بــه زندگــی کاهــش می یابــد. 

امــا ایــن روزهــا کــه بحــث  امضــای توافق نامــه ی 

صلــح میــان امریــکا و طالبــان...

بــه دنبــال شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن و 

 1( پنج شــنبه  روز  جهــان،  کشــورهای  از  برخــی 

حــوت( گزارش هایــی بــه نــر رســیده بــود کــه 

از  حــوت(   2( جمعــه  روز  افغــان  دانش جویــان 

ــال داده  ــتان انتق ــه افغانس ــن، ب ــان چی ــهر ووه ش

ــو  ــی لغ ــر دالیل ــا ب ــال بن ــن انتق ــا ای ــوند؛ ام می ش

ــت. ــده اس ش

ــه شــمول پنــج  در حــال حــارض ۴۳ دانش جــو ب

ــن، در  ــان چی ــهر ووه ــم ش ــان، مقی ــواده ی افغ خان

قرنطیــن  در  یــا خواب گاه  هــای شــان  و  خانه هــا 

بــه رس می برنــد و اجــازه ی رفت وآمــد...

پایان یا رشوع
 ماراتُن سخت سیاسی

خطر فروپاشی بیخ گوش نظام 
سیاسی افغانستان

انتقال دانش جویان افغان از 
چین به تعویق افتاد

طالبان و امریکا 
توافق می کنند
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مرگ کتاب و رسانه های کاغذی 
از امکان تا واقعیت

اگر طالبان به تعهد شان عمل 
نکنند، امریکا نیز چنین خواهد کرد

کــرده  گــم  زباله هــا  میــان  را  کودکانــه اش  دنیــای 

لباس هــای  حصــار  در  کوچــک اش  جســامت  اســت، 

ــورش  ــده. حض ــانده ش ــودش، پوش ــم خ ــر از حج بزرگ ت

در کنــار دنیــای رنگارنــِگ آدم هایــی کــه بــا بی تفاوتــی از 

کنــارش عبــور می کننــد، بــه حاشــیه رانــده شــده. زهــرا، 

بعــد از ســقوط والیــت کنــدز توســط طالبــان، همــراه بــا 

خانــواده اش بــه کابــل فــرار کردنــد. وقتــی می پرســم کــه 

ــد... ــتید؟ می گوی ــر اس ــد نف ــواده چن در خان

رهــر حــزب وحــدت اســامی، تأکیــد می کنــد کــه 

مــردم افغانســتان در مقابــل تقلــب ســازمان یافته ی ارگ 

وکمیســیون های انتخاباتــی، ایســتادگی خواهنــد کــرد و 

ــاالی  ــب ب ــته از تقل ــت برخاس ــه حکوم ــد ک ــازه منی دهن اج

ــد. ــی کن ــا فرمانروای آن ه

کریم خلیلی، پیش از چاشت روز جمعه...

دبیــرکل ناتــو در واکنــش بــه آغــاز کاهــش یک هفتــه ای 

خشــونت، گفتــه اســت کــه ایــن یــک آزمــون بــرای گــروه 

ــح و  ــرای صل ــن گــروه تعهــدش را ب ــا  ای ــان اســت ت طالب

ثبــات پایــدار در افغانســتان ثابــت کنــد. 

ینــس اســتولتنرگ ضمــن ایــن کــه گفتــه اســت ناتــو 

از توافــق  طالبــان و امریــکا بــرای کاهــش ...

توافق نامــه ی  امضــای  نزدیــک شــدن  بــا  هم زمــان 

ملــی  امنیــت  شــورای  طالبــان،  و  امریــکا  صلــح 

ــروه  ــن گ ــوی ای ــونت ها از س ــش خش ــتان، از کاه افغانس

اســت. داده  خــر 

ــورای  ــر ش ــخن گوی دف ــاون س ــق، مع ــر واث عبدالکبی

ــه... ــی روز جمعــه )2 حــوت( ب امنیــت مل

خلیلی: 
تشکیل حکومت »همه شمول« به معنای شورش نیست

کاهش یک  هفته ای خشونت ها 
رسام آغاز شد

استولتنربگ: 
کاهش  خشونت ها یک آزمون برای طالبان است

جنگ زهرا را از کندز آواره کرد
ویژه ی صلح
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»بارنت ر. روبین«، عضو ارشد 

مرکز همکاری های بین املللی دانشگاه نیویورک
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دور  چهارمین  نهایی  نتیجه ی  اعام 

وضعیت  ریاست جمهوری،  انتخابات 

به  افغانستان  در  را  جدی تری  و  شکننده 

وجود آورد و آینده ی مردم و دولت در یک 

در  که  آینده ای  قرار گرفت؛  آزمون دشوار 

و ممکن است  باریک گره خورده  تار  یک 

که کوچک ترین اشتباه، افغانستان را با خطر فروپاشی مواجه 

کند و این کشور را بار دیگر در گودالی از جنگ و خشونت فرو 

برد. این وضعیت خطرناک، زمانی علنی شد که  کمیسیون 

انتخابات، محمدارشف غنی را به عنوان رییس جمهور منتخب 

اعام کرد و در همسایگی ارگ، آقای عبدالله جشن پیروزی 

خود را در ریاست اجرائیه برگزار و خود را برنده ی انتخابات 

دانست. هواداران آقای غنی و مسؤوالن حکومت های محلی 

در والیات مرقی، تصویر آقای عبدالله را از دفاتر کاری پایین 

برافراشنت  با  پنجشیر،  چون  مرکزی  والیت های  در  و  کردند 

تصویر آقای عبدالله، او را رییس جمهور منتخب خواندند. در 

حال حارض، سامت انتقال قدرت سیاسی با مخاطره روبه رو 

شده و همه ی طرف ها برای رسیدن به قدرت سیاسی، چنگ 

و دندان تیز کرده  اند. آن چه را که کمیسیون انتخابات اعام 

کرد، پیش از اعام نتیجه نیز این نگرانی ها را تا حدودی در 

خفا وجود به وجود آورده بود؛ بنا بر این، اعام نتیجه فاقد یک 

محتوا بود و محتوای اصلی رسیدن به اقتدار مرکزی است که 

میان غنی و عبدالله دست به دست می شود. خایی که در 

همه ی این تاش ها احساس می شود، اهمیت و جایگاه مردم 

گراییده  پوچی  به  که  است  انتخابات  و  دموکراسی  روند  در 

است؛ اما هدف اصلی منازعه ی سیاسی موجود برای رسیدن 

نشان  و  رسم  از  سوءاستفاده  با  که  است  گروهی  قدرت  به 

مردم، سامت یک دولت-ملت را به گروگان گرفته  اند. 

وحدت  حزب  رهر  خلیلی،  محمدکریم  میان،  این  در 

اسامی افغانستان، روز جمعه )2 حوت( در میان هوادارانش 

از  برخاسته  حکومتی  تا  منی دهد  اجازه  که  داد  هشدار 

بیان  با  خلیلی  آقای  کند.  فرمان روایی  آن ها  باالی  تقلب، 

تشکیل  به  و  منی پذیرد  را  انتخابات  نهایی  نتیجه ی  که  این  

حکومت همه شمول روی می آورند، گفت: »در پای فیصله ی 

اما  بود؛  خواهیم  ایستاد  هندوکش  کوه  مانند  استیم،  خود 

خیلی  انتخابات  نیست.  شورش گری  معنای  به  هیچ گاهی 

روشن است، تقلب خیلی روشن است. در برابر تقلب ایستاد 

شدیم و در برابر تقلب عزم مان، عزم همه کشور است. امروز 

محورهای ملی در برابر تقلب سازمان یافته ی ارگ ایستادند و 

را.« تقلبی  انتخابات  نتیجه ی  نپذیرفتند 

افغانستان، همکاری جامعه ی  ریاست جمهوری  انتخابات 

است.  کرده  مشکل  دچار  نیز  را  افغانستان  دولت  با  جهانی 

پس از آن  که رییس اتحادیه ی اروپا به نحوی، پیروزی آقای 

با  اروپا،  اتحادیه ی  موضع گیری  این  گفت،  تریک  را  غنی 

واکنش تند آقای عبدالله مواجه شد. به دنبال این واکنش، 

از  را به چشم پوشی  نیز جامعه ی جهانی  محمدکریم خلیلی 

که  گله مندیم  »ما  کرد.  متهم  افغانستان  انتخابات  چگونگی 

بلند نکردید.  انتخابات پارملانی را شاهد بودید و صدا  شام 

ما آرزو داشتیم که در برابر تقلب های بسیار عریان و روشن 

انتخابات ریاست جمهوری ایستاده شوید و مخالفت کنید؛ اما 

به خلیل زاد  است.  روشن  ما  موضع  بودید.  باز هم متاشاگر 

مردم  یا  امریکا،  و  بین املللی  همکاران  که  گفتم  روشن 

انتخاب  یا ارگ را.  با خود دوست داشته باشد  افغانستان را 

انتخاب خواهد کرد.« را  آن ها است که کدام  دست 

اسراتژیک  متحد  کشورهای  و  جهانی  جامعه ی  نقش 

برای  امریکا،  متحده ی  ایاالت  ویژه  به  افغانستان  دولت 

با گذشت چهار  مؤثر است.  نهایت  آینده،  اعتباردهی دولت 

روز از اعام نتیجه ی نهایی انتخابات اما واشنگنت به شدت 

می کوشد که از احتیاط الزم کار بگیرد و به همین خاطر، تا 

هنوز موقف رسمی خود را در مورد نتیجه ی نهایی انتخابات 

در  امریکا،  وزیرخارجه ی  پمپئو،  مایک  است.  نکرده  اعام 

از  واشنگنت  که  است  گفته  سعودی،  عربستان  به  سفرش 

نزدیک نتیجه ی نهایی انتخابات افغانستان را دنبال می کند؛ 

به  افغانستان  در  چیز  همه  که  شود  مطمنئ  می خواهد  زیرا 

درستی پیش رفته است. »پیش از آن که بسیار دیر شود، در 

افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  نهایی  نتیجه ی  مورد 

می دهیم.« اعامیه 

انتخابات  در  را  غنی  آقای  پیروزی  هند،  دولت 

که  است  کشوری  هند  است؛  گفته  مبارک  ریاست جمهوری 

مخالف هرگونه روندی در افغانستان است که در آن پاکستان 

از دولتی  به همین خاطر، دهلی جدید  باشد؛  داشته  نقش 

حامیت می کند که آقای غنی در رأس آن قرار داشته باشد. 

پاکستان طی اعامیه ای گفته است که از اعام حامیت در 

می گیرد. کار  احتیاط  از  افغانستان  انتخابات  برنده ی  مورد 

اعام  از  ناشی  کنش گران،  میان  سیاسی  تنش های 

نتیجه ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است و 

این کشور  بر  وارده  از هر چیزی، دموکراسی  بیش  امر،  این 

در  رأی دهندگان  اکرثیت  است.  گرفته  چالش  به  سخت  را 

و  مردم ساالری  که  کردند  اعراض  تنش ها  این  به  واکنش 

هر چیزی،  از  بیش  اما  دفن شد؛  افغانستان  در  دموکراسی 

افغانستان  در  حقیقتا  دموکراسی  آیا  که  شود  دانسته  باید 

وجود داشته است یا خیر که البته دانسنت این موضوع نیز 

دشوار به نظر می رسد. آن چه طی بیست سال تحت عنوان 

منایش  و  عمل  یک  افتاد،  اتفاق  افغانستان  در  دموکراسی 

بیش نبوده است. کتله های بزرگی از مردم افغانستان به این 

ملی  روندهای  و  مسائل سیاسی  در  که  برده  اند  پی  مسأله 

کسی  که بازنده است، مردم است، نه یک رهر سیاسی. در 

عین حال، این  که تا چه حدی عمل دموکراتیک کنش گران 

متفاوت  یا  سازگار  دموکراسی  تئوری  با  افغانستان  سیاسی 

است  روشن  جهت  این  از  است.  روشن  حدودی  تا  است، 

انتخابات رشکت کردند؛  در  انگیزه ی دموکراسی  با  ملت  که 

کشمکش های  این  و  نیست  تعیین کننده  ملت  رأی  اما 

سیاسی باالی قدرت است که چه کسی را در قله های بلند 

اجرائیه  رییس  عبدالله،  آقای  که  آن  چه  می رساند.  قدرت 

ایجاد  از  او  متحد  سیاسی  احزاب  از  شامری  و  حکومت 

بروز  این است که  دولت  همه شمول حرف می زنند، حقیقت 

به  که  قدر  هر  افغانستان  سیاست  صحنه ی  در  مسائل  این 

یأس  و  رسخوردگی  از  موجی  باشد،  مروع  دموکراسی  نام 

را در افکار عمومی به همراه دارد. احزاب سیاسی ای  که در 

محور آقای عبدالله می چرخند، نقش شان در حیات سیاسی 

می کنند  عمل  گونه ای  به  احزاب  این  اما  است؛  مهم  کشور 

که رفتار آن ها دموکراتیک به حساب منی آید. این امر باعث 

کشور  سطح  عمومی  بی نظمی های  و  انارشی  شکل گیری 

بازنده ی  شده است؛ مثا، رهران تیم ثبات و همگرایی که 

این انتخابات اعام شدند، اکنون تهدید می کنند که دولت 

همه شمول را ایجاد می کنند و هیچ گونه احرامی به تصمیم 

اساسی  علت  ندارند.  عمومی  اراده ی  و  انتخاباتی  نهادهای 

افغانستان  در  دموکراسی  ماهیت  که  است  آن  منازعه،  این 

عوض شده است. در ابتدای ورود دموکراسی در افغانستان، 

پنداشته می شد که این پدیده وسیله ای باشد برای این  که 

از راه تعیین منایندگان خود در سطح عمومی رشکت  مردم 

کنند تا بتوانند کمک کننده ی ثبات دایمی باشند؛ اما همین 

قدرت  کسانی  که  برای  شده  دستگاهی  امروز،  دموکراسی 

فردی و گروهی خود را از طریق آرای مردم مروعیت بخشند.

به دنبال شیوع ویروس کرونا در چین 

و برخی از کشورهای جهان، روز پنج شنبه 

رسیده  نر  به  گزارش هایی  حوت(   1(

روز جمعه )2  افغان  بود که دانش جویان 

حوت( از شهر ووهان چین، به افغانستان 

بنا  انتقال  این  اما  انتقال داده می شوند؛ 

بر دالیلی لغو شده است.

خانواده ی  پنج  شمول  به  دانش جو   ۴۳ حارض  حال  در 

افغان، مقیم شهر ووهان چین، در خانه ها و یا خواب گاه  های 

به سایر  اجازه ی رفت وآمد  و  به رس می برند  قرنطین  شان در 

ندارند.  را  کشور  این  شهرهای 

ادره ی هوانوردی ملکی افغانستان، روز پنج شبنه )1حوت(  

از  آن عده  تا  است  آماده  اداره  این  که  بود  گفته  رسانه ها  به 

خانواده ها و دانش جویان افغانی که در شهر ووهان، گیرمانده 

اند را از این کشور خارج کند؛ اما مقام های وزارت صحت، به 

تازگی گفته  اند که انتقال این دانش جویان افغان، به خاطر 

وحیدالله  است.  شده  لغو  ایران،  در  کرونا  ویروس  رسیدن 

به  حوت(   2( جمعه  روز  صحت،  وزارت  سخن گوی  مایار، 

انتقال  برای  امکانات  متام  که  گفت  کابل  صبح  روزنامه ی 

پروسه ی  اما  بود؛  شده  گرفته  چین  از  افغان،  دانش جویان 

در  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  دانش جویان  این  انتقال 

است. افتاده  تعویق  به  ایران، 

او گفت: »برگشت دانش جویان افغان، به دلیل به تعویق 

انداخته شده است که اول باید فهمیده شود که این ویروس 

که  می ترسیم  ما  زیرا  است؛  کرده  رسایت  چگونه  ایران  در 

پخش ویروس در ایران هم به همین دلیل نباشد؛ به همین 

کنیم.« خطر  منی  خواهیم  دلیل 

گزارش  با نر  )2 حوت(  روز جمعه  ایران،  وزارت صحت 

و  تهران  شهرهای  در  کرونا،  ویروس  که  است  گفته  تازه ای 

گیان هم شیوع یافته است. کیانوش جهان پور، رییس مرکز 

توییرش  صفحه  ی  در  ایران،  صحت  وزارت  عمومی  روابط 

نوشته است که 1۳ نفر دیگر به تازگی به این ویروس مبتا 

اند. شده 

نتیجه ی  تازگی در  به  نفر  آقای جهان پور، گفته است دو 

ابتا ویروس کرونا در ایران جان باخته اند که با این حساب 

آمار قربانیان ویروس کرونا در کشور به چهار نفر رسیده است.

ویروس  این  شیوع  مرکز  ایران،   صحت  وزارت  مقام  این 

مبتایان جدید هم  و گفته است که  اعام کرده  قم  را شهر 

کامکان یا باشنده ی قم بوده و یا در روزها و هفته های گذشته 

به این شهر سفر کرده اند.

وزارت صحت  از  نقل  به  ایسنا  در همین حال خرگزاری 

ایران، نوشته است که در روزهای پسین 7۳5 نفر در ایران با 

عائم مشکوک بسری شده  اند و این هنوز به صورت قطعی 

شده  مبتا  کرونا،  ویروس  به  افراد  این  ایا  که  نیست  معلوم 

اند و یا خیر؟ 

این در حالی است که مقام های وزارت صحت ایران، روز 

چهارشنبه )۳0 دلو( تأیید کردند که دو نفر از شهروندان این 

این  در  کرونا،  ویروس  به  مبتا شدن  نتیجه ی  در  نیز  کشور 

افغانستان  این خر، حکومت  با نر  اند.  باخته  کشور جان 

و وزارت صحت نیز رساسیمه شده که مبادا، ویروس کرونا به 

زودی در این کشور نیز رسایت کند. 

که  می گوید  و  می پذیرد  را  نگرانی  این  نیز  مایار،  آقای 

شیوع ویروس کرونا در ایران، دولت افغانستان را بیشر از هر 

زمان دیگر نگران کرده است؛ چون رفت وآمد شهروندان این 

کشور به ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشر است.

او گفت: »بدون شک زمانی که وزرات صحت، آگاه شد که 

دو نفر از پنچ نفر مبتایان ویروس کرونا، در شهر قم ایران، 

جان باخته اند، بیشر از قبل دولت افغانستان، را نگران کرد؛ 

چون رفت وآمد شهروندان این کشور در ایران نسبت به سایر 

وزارت،  این  دلیل  همین  به  است  بیشر  جهان  کشورهای 

اضطراری  نشست  یک  رسیع  خیلی  خر  این  اطاع  از  پس 

اقتصاد، تجارت،  با منایندگان وزارت های خارجه، داخله،  را 

این  شیوع  از  جلوگیری  برای  فرهنگ  و  اطاعات  و  زراعت 

کرد.« برگزار  افغانستان  در  ویروس 

ایران  در  ویروس  این  شیوع  اگر  که  تأکید  مایار،  آقای 

بیشر شود، آسیب پذیری در افغانستان هم بیشر می شود؛ 

در  خود  صحی  مقام های  به  وزارت،  این  دلیل،  همین  به 

والیت های هرات، کندهار، فراه و نیمروز هدایت داده  است 

این  از شیوع  جلوگیری  به خاطر  را  اقدامات صحی شان  تا 

کنند. دوچند  افغانستان  داخل  در  ویروس 

ارزیابی  و  نظارت  عمومی  رییس  عطاالله سعیدزی،  سید 

معلومات صحی وزارت صحت، به روزنامه ی صبح کابل گفت: 

درست  رسیده  نر  به  ایران  دولت  سوی  از  که  آماری  »اگر 

باشد، جای نگرانی نیست و اگر رقم مبتایان باالتر از این رقم 

باشد، این موضوع برای دولت افغانستان نگران کننده است.«

رقمی  از  بیشر  مبتایان  رقم  که  دارد  احتامل  افزود  او 

از  نفر  دو  باخنت  به نر رسانده است؛ جان  ایران  که  باشد 

پنج نفر مبتا در نتیجه ی ویروس کرونا و دیگر این  که یک 

که  شد  داده  تشخیص  کانادا  به  سفر  از  پس  ایران  شهروند 

شاید  آمار  که  می دهد  نشان  است؛  کرونا  ویروس  به  مبتا 

باشد.  نفر  پنج  از  بیشر 

استفاده  و صابون،  آب  با  وزارت صحت، شسنت دست ها 

از ماسک هنگام رسفه و عطسه، خودداری از دست دادن و 

روبوسی با افراد مبتا به رسماخوردگی را به منظور جلوگیری 

از ابتا به ویروس کرونا، به شهروندان افغانستان توصیه کرده 

است.

واقعه ی  هیچ  کنون  تا  صحت،  وزارت  معلومات  اساس  بر 

به  است.  نشده  ثبت  افغانستان،  در  کرونا  ویروس  مثبت 

پیش  روز  چهار  جهان،  صحی  سازمان  وزارت،  این  گفته ی 

به  کرونا  ویروس  شناسایی  و  تشخیص  برای  را  تجهیزاتی 

است. داده  افغانستان 

دولت چین با نر گزارش تازه ی خود گفته است که آمار 

قربانیان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 20۳0 رسیده 

و بیش از 75 هزار نفر دیگر را مبتا کرده است که این آمار هر 

روز بیشر از گذشته می شود. پیش از این نیز سازمان جهانی 

بهداشت، گفته بود که شامر مبتایان ویروس کرونا خارج از 

مرزهای چین به بیش از ۴۴7 نفر رسیده است که این رقم در 

بیش از 2۴ کشور جهان پراکنده استند.

پیش از این اما شامری از دانش جویان افغان که در شهر 

کابل  صبح  روزنامه ی  با  گفت وگو  در  می برند،  رس  به  ووهان 

باقی مبانند  آن ها ترجیح می دهند در چین  بودند که  گفته 

تا به افغانستان برگردند؛ زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که با 

آمدن شان، این ویروس به افغانستان شیوع پیدا نکند. 

این در حالی است که نزدیک به دو ماه از شیوع ویروس 

کرونا در چین می گذرد؛ اما تا به حال کدام راهکار جدی ای 

برای جلوگیری از این ویروس کشنده به وجود نیامده و هر روز 

ساحه ی گسرش این ویروس بیشر می شود که باعث نگرانی 

مردم جهان؛ به ویژه مردم افغانستان شده است.

خطر فروپاشی بیخ گوش نظام سیاسی افغانستان 

انتقال دانش جویان افغان از چین به تعویق افتاد

سیدمهدی حسینی
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انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  اعــام  از  پــس 

ریاســت جمهوری، تاش هــا بــرای در اختیــار گرفــنت 

ادامــه  هم چنــان  آن  از  مروعیت زدایــی  و  قــدرت 

دارد. حقیقــت آن اســت کــه بســیاری بــا انتخابــات 

دارنــد؛  شــکلی  و  آرمان گرایانــه  برخــورد  افغانســتان 

آن  از  بیشــر  افغانســتان  انتخابــات  کــه  حالــی  در 

ــه ی  ــی، ارائ ــه ی سیاس ــت عادالن ــه رقاب ــوف ب ــه معط ک

ــرای  ــاش ب ــد، ت ــردم باش ــه م ــخ گویی ب ــت و پاس خدم

انحصــار قــدرت و کنــار زدن رقیبــان سیاســی و قومــی 

گرفتــه  الگــو  و  آرمان گرایانــه  نــگاه  بــا  مــا  اســت. 

و  رونــد طوالنــی  از  در ســایر کشــورها  انتخابــات  از 

داریــم؛  گایــه  انتخابــات  متعــدد  ناهنجاری هــای 

امــا انتخابــات افغانســتان بیشــر از آن کــه وابســته 

ــرای  ــازوکار آن ب ــی س ــدم توانای ــا ع ــامرش آرا و ی ــه ش ب

اعــام نتیجــه باشــد، متوجــه آن اســت تــا اجــامع بــرای 

ــه  ــی، چگون ــده شــدن دســته های انتخابات ــده و بازن برن

را  نتیجــه ای  می تــوان  چطــور  و  می آیــد  دســت  بــه 

ــام  ــی اع ــی و خارج ــی داخل ــامع سیاس ــا اج ــو ب هم س

کــرد تــا همــه از آن راضــی باشــند و انتخابــات موجــب 

هــرج  و مــرج در کشــور نشــود کــه بــا توجــه بــه ســاختار 

اجتامعــی، تنــوع قومــی و نظــام سیاســی افغانســتان، 

رســیدن بــه انتخابــات بی حــرف و حدیــث غیــر ممکــن 

اســت؛ چــون بازنده هــا تصــور می کننــد کــه طــرف 

انتخاباتــی  تقلــب کــرده و کمیســیون های  مقابلــش 

ــودن  ــده ب ــز برن ــا نی ــد. برنده ه ــگ ان ــا او هامهن ــز ب نی

از  را  بازنده هــا  و  دانســته  خــود  طبیعــی  حــق  را 

همیــن  بــرای  می داننــد.  بالفطــره  پیش باخته هــای 

اســت کــه انتخابــات مــا هیــچ زمانــی از شــائبه، تقلــب 

ــتان وارد  ــاال افغانس ــت. ح ــوده اس ــل کاری دور نب و دغ

مرحلــه ی تــازه ای از بحــران مروعیــت نظــام سیاســی و 

قانــون اساســی شــده اســت و متــام طرف هــای درگیــر 

ــده  ــده و بازنــده( خــود را محــق و برن ــات )برن در انتخاب

می داننــد. اگــر افغانســتان در رشایــط تعیین کننــده 

بــرای جنــگ و صلــح منی بــود، ایــن اختاف هــا بــه 

ــدازه ی امــروز، موجــب نگرانــی منی شــد؛ امــا وقتــی  ان

دوره ی کاهــش خشــونت ها آغــاز شــده و نیــاز اســت 

ــرای  ــاش ب ــند، ت ــه باش ــان یک پارچ ــا جمهوری خواه ت

بــرای اعــام  برگــزاری مراســم تحلیــف و کنفرانــس  

ــر تــن مــردم ســیخ می کنــد.  حکومــت مــوازی، مــو را ب

طالبــان  رشایــط  تحکیــم  و  صلــح  نگــران  مــردم 

بــر جریــان گفت وگوهــا اســتند کــه نگرانــی بی جــا 

درگیــر  طرف هــای  اگــر  نیســت.  هــم  بی دلیــل  و 

طبــل  بــر  هم چنــان  افغانســتان،  انتخابــات  در 

اختاف هــا، حکومــت مــوازی و تحکیــم حکومــت بــا 

روش رسکــوب بکوبنــد، در آن صــورت نظــام جمهــوری 

یــا کامــا متاشــی می شــود و یــا بخشــی از آن متامیــل 

بــه طالبــان خواهنــد شــد.

مــردم افغانســتان بــه یــاد دورانــی می افتنــد کــه در 

ــت،  ــود داش ــی وج ــد پول ــت و واح ــد حکوم ــور چن کش

تــا ایــن کــه طالبــان آمدنــد و اتفاق هــای بســیار بــدی 

افتــاد.

چهره هــای  و  ریاســت جمهوری  نامــزدان  شــورای 

دیگــر سیاســی، نتیجــه ی انتخابــات را نپذیرفتــه و یــا از 

اعــام حکومــت مــوازی ســخن زده انــد؛ در حالــی کــه 

ارشف غنــی می گویــد، هیــچ کســی صاحیــت انحــال 

جمهوریــت را نــدارد.

و  مــوازی  حکومــت  تجربــه ی  افغانســتان  مــردم 

ــاره  ــه دوب ــند ک ــد و از روزی می ترس ــی را دارن بی قانون

فضــا و جــو بــه ســمتی بــرود تــا همــه چیــز دود شــود.

بــه نظــر می رســید پــس از اعــام نتیجــه ی ابتدایــی، 

برگــزاری  از  شــکایت  بــاالی  حجــم  بــه  توجــه  بــا 

ــات، ایــن رونــد در بازشــامری و اعــام نتیجــه ی  انتخاب

نهایــی بــا تغییــر رو بــه رو شــود؛ امــا چنیــن نشــد. 

ماراتــن  دوران  متــام  در  انتخاباتــی  کمیســیون های 

خســته کننده ی انتخابــات، اشــکال در کار برگــزاری 

انتخابــات را قبــول داشــتند؛ ولــی نتوانســتند حتــا 

ــای  ــد. آق ــی کنن ــات را راض ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ نهاده

ــی،  ــدارشف غن ــدی محم ــب ج ــه، رقی ــه عبدالل عبدالل

معتقــد اســت کــه تیــم »دولت ســاز« کمیســیون های 

انتخاباتــی را تهدیــد و تطمیــع کــرده اســت و هرگــز 

نتیجــه ی انتخابــات را نخواهــد پذیرفــت. حرف هــا و 

عکس العملــی کــه برخــی چهره هــای مهــم سیاســی 

دیگــر نیــز روی آن تأکیــد کــرده و گفتــه انــد کــه هرگــز 

اجــازه منی دهنــد تــا حکومــت برخاســته از تقلــب، 

ــاالت  ــه ای ــی ک ــد. در حال ــی کن ــا حکم ران ــاالی آن ه ب

متحــده ی امریــکا موقــف واضــح و روشــن در بــاره ی 

نتیجــه ی نهایــی انتخابــات افغانســتان نداشــته اســت، 

مخالفــان آقــای غنــی می گوینــد تــا آخــر در برابــر 

ــن کار را  ــا ای ــد آن ه ــتاد. هرچن ــد ایس ــت خواهن حکوم

ــت آن  ــا واقعی ــد؛ ام ــورش گری منی دانن ــا ش ــرادف ب م

اســت کــه اگــر ایــن کار شــورش گری نباشــد، زمینه هــا 

ــرای شــورش گری  ــط مهــم و حســاس ب ــن رشای را در ای

و بحــران پردامنــه فراهــم کــرده و یــا دســت کم موجــب 

ضعــف شــدید کســانی خواهــد شــد کــه بایــد در موضــع 

ــان. ــف امارت طلب ــه در ص ــند، ن ــان باش جمهوری خواه

مشروعیت زدایی و 
اکرم رساانحصارطلبی
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آلودگــی صوتــی، ســومین عامــل 

تأثیرگــذار  زیســتی  محیــط  مخــرب 

ــه  ــگاه اول، ب ــت؛ جای ــامت اس ــر س ب

آلودگــی هــوا اختصــاص داده شــده 

اســت. طبــق گــزارش ســازمان جهانــی 

بهداشــت در ســال 201۴میــادی، از آلودگــی هــوا بــه 

ــام بــرده شــده  عنــوان مهم تریــن عامــل بــروز رسطــان ن

ــت. اس

آلودگــی صوتــی، صــدای ناخواســته ای اســت کــه 

موجــب برهــم زدن آرامــش در زمــان اســراحت و یــا 

ــن  ــود. هم چنی ــام کار می ش ــن انج ــراد در عی ــز اف مترک

واحــد اندازه گیــری آلودگــی صوتــی )دســی بــل( اســت 

ــی  ــدود 1۳0 دس ــان در ح ــوش انس ــل گ ــدود تحم و ح

ــرآورد شــده اســت . ــل ب ب

ــی در  ــرده؛ ول ــادت ک ــدا ع ــه رسوص ــان ب ــه انس گرچ

ــوده  ــتگی ب ــل خس ــک عام ــی ی ــی صوت ــت آلودگ حقیق

ــه  ــری و چ ــاغل فک ــه در مش ــان را چ ــت کار انس و ظرفی

در مشــاغل بدنــی و ســاده کاهــش می دهــد . در واقــع 

ــی  ــی وروح ــع روان ــه روی وض ــت ک ــی اس ــی صوت آلودگ

آزمایش هــا  می گــذارد.  تأثیــر  درازمــدت  در  شــخص 

نشــان دهنده ی آن اســت کــه صداهایــی بــا شــدت 

ــاال  ــی، ب ــب رنگ پریدگ ــل موج ــی ب ــا 160 دس 150 ت

رفــنت فشــار خــون و کاهــش درجــه ی حــرارت بــدن 

می شــود.

بــا آن کــه در ســایر کشــورها بــه ویــژه کشــورهای 

ــه و  ــورت گرفت ــی ص ــی صوت ــه آلودگ ــی ب ــی، توجه غرب

راهکارهایــی بــرای از بیــن بــردن آن عملــی شــده اســت، 

متأســفانه در افغانســتان تــا کنــون بــه شــمول حکومــت 

ــن  ــی در ای ــن توجه ــر، کوچک تری ــادی دیگ ــچ نه و هی

زمینــه نکــرده انــد و رســانه ها نیــز مســؤولیت خویــش را 

در ایــن زمینــه طــوری کــه شــاید و بایــد ایفــا می کردنــد، 

نکــرده انــد.

آلودگی صوتی و اسرتس: 

عوامــل  می شــود،  اســرس  باعــث  کــه  عواملــی 

اســرس زا گفتــه می شــود. عوامــل اســرس زا می توانــد 

مرتبــط بــه شــخصیت باشــد یــا توســط عوامــل خارجــی 

ــواده،  ــه از خان ــرس زا همیش ــل اس ــود. عوام ــاد ش ایج

ــک  ــدای ترافی ــا رسوص ــتند؛ حت ــل کار و درس نیس مح

ــرده و  ــل ک ــرس زا عم ــل اس ــوان عوام ــه عن ــی ب و آلودگ

باعــث تحریک پذیــری و خشــم می شــود.

آلودگی صوتی و افرسدگی: 

آلودگــی صوتــی احتــامل ابتــا بــه افرسدگــی را 25 

ــی  ــان آملان ــات محقق ــد. مطالع ــش می ده ــد افزای درص

ــا 75ســاله  ــب  ۴5 ت ــر روی بیــش از ســه هــزار داوطل ب

ــی در  ــه زندگ ــد ک ــان می ده ــال، نش ــج س ــدت پن ــه م ب

ــه افرسدگــی  ــا ب ــار و پرصــدا احتــامل ابت اماکــن بیروب

ــه  ــک مطالع ــج ی ــد. نتای ــش می ده ــد افزای را 25 درص

نشــان  می دهــد کــه خطــر ابتــا بــه افرسدگــی در افــراد 

پــر  مناطــق  در  کــه  و مسن تر/ســال خورده  50ســاله 

ــت . ــر اس ــد، بیش ــی می کنن ــدا زندگ رسوص

اختالل در خواب: 

منی کنــد.  اســراحت  هرگــز  انســان  گوش هــای 

ــه  ــی ب ــدازه ی کاف ــه ان ــواب ب ــگام خ ــا هن ــا حت گوش ه

صداهــا حساســیت دارنــد. محققــان معتقــد انــد صدایی 

کــه مغــز هنــگام خــواب دریافــت می کنــد، از صداهایــی 

ــت.  ــر اس ــنود، خطرناک ت ــداری می ش ــان بی ــه در زم ک

اختــال در خــواب و نداشــنت اســراحت کافــی در 

نهایــت بــه احســاس خســتگی و اختــال در قــدرت 

حافظــه منجــر می شــود.

آسیب های ناشی از آلودگی صوتی:

بــه  انســان  هــرگاه  کــه  می گوینــد  داکــران   -1

صــورت مــداوم در معــرض رسوصــدا قــرار گیــرد، باعــث از 

دســت رفــنت قــدرت شــنوایی وی می شــود. ایــن قــدرت 

دســت رفــنت قــدرت شــنوایی، بــه صــورت تدریجــی 

اتفــاق می افتــد و فاقــد درد اســت؛ امــا بایــد گفــت 

کــه اثــرات آن دایمــی و غیــر قابــل برگشــت اســت؛ زیــرا 

ســلول های موایــی حلــزون گــوش قابلیــت بازســازی 

ــر  ــنوایی ب ــدرت ش ــش ق ــری و کاه ــدارد. ک ــدد را ن مج

خــاف تصــور عمومــی، بــه علــت افزایــش ســن و پیــری 

رسوصداهــای  معــرض  در  قرارگیــری  بلکــه  نیســت؛ 

ــت.  ــی آن اس ــت اصل ــار، عل ناهنج

فــردی  چنانچــه  وعروقــی:  قلبــی  آســیب های   -2

معــرض  در  ســاعت  هشــت  طــی  داوم دار  طــور  بــه 

رسوصــدای بــاالی 70 دیســبل قــرار گیــرد، فشــار خــون 

وی تــا 10_5 میلی مــر جیــوه بــا ســمبول »ام ام اچ 

ــش  ــت، افزای ــار اس ــد اندازه گیــری فش ــه واح جــی« ک

می یابــد. افزایــش فشــار خــون انقبــاض عروقــی بــه 

ــون.  ــن خ ــطحه ی آدرنالی ــش س ــرس و افزای ــت اس عل

افزایــش خطــر ابتــا بــه امــراض قلبــی و عروقــی از 

می باشــد.  صوتــی  آلودگــی 

آلودگــی  جنیــن  ســامت  و  بــارداری   آســیب   -۳

ــم وزن و دارای  ــوزادان زودرس، ک ــد ن ــث تول ــی باع صوت

ــنیدن  ــه ش ــادر ب ــن ق ــرا جنی ــود؛ زی ــو می ش ــص عض نق

ــان  ــد. زن ــا می باش ــه آن ه ــخ ب ــن پاس ــا و هم چنی صداه

بــاردار نبایــد 15 تــا 60 روز پــس از القــای بــارداری 

ــه دلیــل آن کــه در  ــد؛ ب ــرار گیرن در معــرض رسوصــدا ق

ایــن مرحلــه ی زمانــی، ارگان هــای اصلــی داخلــی و 

سیســتم اعصــاب مرکــزی جنیــن در حــال شــکل گیری 

می باشــد و بــه انقبــاض عــروق مــادر و اکســیجن و 

ــن  ــد؛ هم چین ــن می رس ــه جنی ــری ب ــی کم ــواد غدای م

ــای  ــی هورمون ه ــش برخ ــث کاه ــاد باع ــدای زی رسوص

ــه رشــد جنیــن تأثیرگــذار اســت، می شــود.  مــادر کــه ب

ــی  ــان عوارض ــدن انس ــز در ب ــی نی ــی صوت ۴- آلودگ

جســامنی دارد؛ ماننــد زخــم معــده، رسگیچــی اختــال 

نعــوذ در مــردان، علــت انقبــاض عــروق، انقباضــات 

افزایــش  گــوراش،  سیســتم  در  اختــال  عضاتــی، 

ــر  ــس، دل دردی، تغیی ــت تنف ــش رسع ــرول، افزای کلس

تحریــک  خشــونت طلبی،  طبیعــی،  عمل کــرد  در 

رفتارهــای ضــد اجتامعــی، مختــل شــدن رشدشــناختی 

روانــی،  اختــاالت  حافظــه،   کاهــش  کــودکان،  در 

از  مترکــز  کاهــش  و  پرخاش گــری  تحریک پذیــری، 

دیگــر عــوارض رسوصــدا تشــخیص شــده اســت.

ــاالی  ــی ب ــی صوت ــه آلودگ ــرد ک ــوش ک ــد فرام 5- نبای

حیوانــات نیــز تأثیراتی مانند تغیــر در رفتارهــای تغذیه ای، 

تولیــد مثــل، مهاجــرت حیوانــات، کاهــش زیســت گاه های 

ــه  ــای ب ــی گونه ه ــراض برخ ــا انق ــتفاده و نهایت ــل اس قاب

علــت صدای هایــی کــه بیــش از ۳00 دســیبل شــدت 

دارنــد، می شــود. در برخــی مــوارد بــه دلیــل فشــار صــدای 

ــد.  ــاق می افت ــوش اتف ــزی از گ ــاد، خون ری زی

منابعی که باعث آلودگی صوتی می شود:

1: کارخانه ها

2: صداهــای ناشــی از ترافیــک؛ اعــم از ترافیــک 

هوایــی و زمینــی.

۳: رسوصــدای داخــل منــازل مثــل صــدای تلویزیون، 

جاروبرقــی، کولر و...

5: فعالیت ماشین آالت ساختامنی.

6: رسوصــدای ناشــی از هشــداردهنده های وســایط 

نقلیــه 

ــری  ــی جلوگی ــی صوت ــوان از آلودگ ــه می ت چگون

کــرد؟

ــده   ــا از تولید کنن ــوال صداه ــه معم ــن ک ــل ای ــه دلی ب

ــا  ــده دریافــت  می شــوند؛ بن ــه وســیله ی گیرن پخــش و ب

ــن آلودگــی، کاهــش شــدت  ــرل ای ــن، جهــت کن ــر ای ب

ــت  ــدا و محافظ ــوذ ص ــار و نف ــری از انتش ــدا، جلوگی ص

شــیوه های  از  یکــی  می توانــد  صــدا،  گیرنــده ی  از 

وآلودگــی  ناخواســته  رسوصــدای  کاهــش  در  موثــر 

ــرای کاهــش  صوتــی شــود. اســتفاده از گیاهــان تنهــا ب

ــت  ــد. خاصی ــر می باش ــاال موث ــای ب ــدا در فرکانس ه ص

ــی  ــش گیاه ــط پوش ــی توس ــواج صوت ــازی ام پراکنده س

بــه مراتــب بیشــر از خاصیــت جــذب کــردن آن ها اســت.

ــت  ــش دادن رسع ــا کاه ــد ب ــان بلن ــه درخت در نتیج

ــرف  ــه ط ــی ب ــواج صوت ــت ام ــدم هدای ــب ع ــاد و موج ب

شــنونده می شــوند و می توانــد بــه عنــوان عایــق صوتــی 

در مقابــل آلودگــی صوتــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

ــور  ــه منظ ــا ب ــان تنه ــت گیاه ــه کاش ــت ک ــد گف بای

ــت  ــور رعای ــه منظ ــه ب ــه بلک ــی ن ــی صوت ــش آلودگ کاه

مســائل اکولوژیکــی و روانــی نیــز صــورت می گیــرد .

پوشــش گیاهــان می توانــد در داخــل فضــای اصلــی، 

ــد  ــد؛ هامنن ــکیل ده ــر تش ــای کوچک ت محصورکننده ه

ــی از  ــد ترکیب ــز می توان لبه هــا، پوشــش های گیاهــی نی

ــور و  ــوق حض ــه مش ــم اندازهایی را ک ــا وچش جان پناه ه

مانــدگاری مــردم در فضــا اســتند، پدیــد آورنــد.

عــاوه بــر آنچــه در بــاال ذکر شــد و بــه صورت اســتندرد 

در ســایر کشــورها مــورد اســتفاده قــرار می گــرد، در 

افغانســتان می توانیــم بــا بــه کار گیــری شــیوه های ذیــل 

در کوتــاه مــدت بــه صــورت چشــم گیری آلودگــی صوتــی 

را در کابــل و ســاید شــهرها کاهــش دهیــم.

جلوگیری از صداهای بلند: 

ــه  ــم ک ــاهده می کنی ــم رس مش ــا چش ــه روزه ب ــا هم م

ــد  ــش بلن ــی نق ــی صوت ــدر در آلودگ ــد چق ــدای بلن ص

دارد؛ مثــآ زمانــی کــه شــام در یــک بــازار و محــل 

ــد،  ــرون می روی ــام کار بی ــا انج ــد ی ــرای خری ــم ب مزدح

بــه گــوش شــام می رســد کــه  بلنــد  ده هــا صــدای 

مراجــع دولتــی و یــا هــر ارگانــی کــه مســوؤل جمــع آوری 

ــش  ــن آرام ــؤول تأمی ــه ی مس ــه مثاب ــت، ب ــا اس بلندگوه

مــردم مکلــف اســت تــا الیحــه ای را در ایــن زمینــه 

ترتیــب و در جمــع آوری آن اقــدام کنــد .

کنرتول ترافیک جاده: 

ــک  ــن ترافی ــردن قوانی ــت نک ــا و رعای ــام موتره ازدح

جــاده، یکــی از عوامــل دیگــر افزایــش آلودگــی صوتــی 

ــک  ــس ترافی ــه پولی ــن زمین ــه در ای ــود ک ــاق می ش اط

ــارن  ــام و ه ــری از ازدح ــا جلوگی ــی دارد و ب ــش مهم نق

آلودگــی  شــدت  از  می توانــد  راننــدگان،  بی جــای 

بــا اســتفاده  بتوانــد  بایــد ترافیــک  صوتــی بکاهــد؛ 

راننــدگان  داده،  برایــش  قانــون  کــه  صاحیتــی  از 

ــنت  ــا و رف ــارن بی ج ــا از ه ــد ت ــازات کن ــف را مج متخل

ــا  ــت در جاده ه ــی بی دس ــک یعن ــن ترافی ــاف قوانی خ

جلوگیــری کننــد.

استفاده از جرناتورها در داخل شهر: 

یکــی از دیگــر چالش هــای بزرگــی اســت کــه بــاالی 

ــگی  ــود همیش ــذارد، نب ــر می گ ــا تأثی ــامت م روان و س

ــد  ــدا می توان ــن ص ــت. ای ــا اس ــدای جرناتوره ــرق و ص ب

ــه  ــه شــود. اگــر دولــت ب باعــث خشــم و کاهــش حوصل

ــن  ــد، ای ــیدگی کن ــی- رس ــزرگ -بی برق ــش ب ــن چال ای

ــود.   ــرف می ش ــکل برط مش

شــهرهای  محــرم  شــهروندان  از  مــن  خواهــش 

ــا  ــد ب ــه بیایی ــت ک ــن اس ــهروند ای ــث ش ــور، منحی کش

هــم آلودگی هــای صوتــی را از طریــق کمپاین هــای 

تــا  کنیــم  بیــان  اجتامعــی  شــبکه های  و  رســانه ای 

ــل  ــرای ح ــت ب ــا دول ــکاری ب ــا هم ــهروندان ب ــد ش باش

ایــن مشــکل و بــه دســت آوردن یــک محیــط عــاری 

ــل و  ــرای فامی ــش ب ــل آرام ــا حداق ــی ب ــی صوت از آلودگ

باشــیم!  شــهروندان خویــش داشــته 
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ریاســت جمهوری  انتخابــات  نهایــی  نتایــج  اعــام  بــا 

از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات انتظــار می رفــت 

تــا بــه کمشــکش انتخاباتــی کــه از چنــد مــاه بدین ســو 

در سیاســت افغانســتان جریــان داشــت، نقطــه ی پایــان 

ــه بحــران  ــرای ب ــا دو فــاز ب گذاشــته شــود؛ جدالــی کــه گوی

کشــاندن نظــام سیاســی افغانســتان داشــت. 

غنــی،  محمــدارشف  انتخابــات،  نامــزدان  چنــد  هــر 

تــا  انتخابــات  نامــزدان  شــورای  و  عبداللــه  عبداللــه 

زمینه هــای  از  انتخابــات  نهایــی  نتایــج  اعــام  از  پیــش 

چنیــن بحرانــی می گفتنــد؛ امــا هــر چــه پیشــر آمدیــم، 

از مســؤولیت، جــِو  و شــانه خالی کردن هــا  رجزخوانی هــا 

سیاســی افغانســتان را متشــنج تر کــرد. در یــک قــاب، متــام 

نشســت های  و  اعراض هــا  ســخن رانی ها،  رویدادهــا، 

متشــنج تر شــدن  بــرای  کــه  بودنــد  اقداماتــی  مشــورتی 

بــود.  شــده  برنامه ریــزی  افغانســتان  سیاســی  فضــای 

ادبیــات  و  سیاســی  احــوال  و  حــال  بــه  نگاهــی  بــا 

سیاســت مداران کــه ایــن روزهــا بیــش از هــر روز دیگــر 

ــان  ــواداران ش ــد و ه ــاف می کنن ــو ص ــا گل ــت تریبون ه پش

ــخ  ــاد تاری ــه ی ــتند، ب ــر« می فرس ــاتر »تکبی ــای رس ــز نعره ه نی

ــت  ــم؛ درس ــان می افتی ــارص م ــت مع ــدان دور سیاس ــه چن ن

ــل  ــدرت در کاب ــر رس ق ــادی ب ــای جه ــه گروه ه ــی ک روزهای

بــه تفاهــم سیاســی نرســیدند و کشــور را وارد جنگ هــای 

ــد.  ــی کردن ــداوم داخل مت

هرچنــد کــه هــم اکنــون رشایــط فعلــی ای کــه از لحــاظ 

نظامــی و سیاســی در افغانســتان حاکــم اســت، بــا رشایط آن 

ــی کــه آن  ــا چهره های ســال ها تفاوت هــای بســیاری دارد؛ ام

ــر طبــل جنــگ می کوبیدنــد و بــرای رشیــک شــدن  روزهــا ب

در قــدرت سیاســی قیــل و قــال داشــتند، هــامن چهره هــا و 

ــا  ــد. ت ــادی بودن ــای جه ــر گروه ه ــه ره ــتند ک ــی اس نام های

هنــوز خواســته ی شــان هــامن خواســته ی قدیمــی و ادبیــات 

شــان هــامن و هــوداران شــان هــم رسبازانــی اســتند کــه از 

آن دوره باقــی مانــده انــد.  

دور از واقعیــت نیســت کــه رشایــط امــروز را بــه تجربــه ی 

ناســازگاری  از هــامن  بدانیــم.  آن ســال ها شــبیه  نــاکام 

ــن  ــای مجاهدی ــردن گروه ه ــگ ب ــه تفن ــت ب ــی و دس سیاس

ــختی  ــی س ــن نظام ــدرت، مارات ــرای ق ــراض ب ــم اع ــه رس ب

در افغانســتان رشوع شــد کــه در ســال 2001 بــا رفــنت 

طالبــان، انتظــار می رفــت بــا رس پــا شــدن نظــام جمهــوری، 

بــار دیگــر  اساســی،  قانــون  نهادینــه شــدن  و  فراگیــری 

کشــور تجربــه ی تلــخ سیاســی قدرت طلبــی مجاهدیــن را 

از رس نگذرانــد. 

امــا بــر خــاف آن انتظــار کــه بــه یــک خیــال خــام 

انــواع  اعــام  رســانه ها  داغ  خــر  روزهــا  ایــن  می مانــد، 

ــد  ــتان مانن ــی افغانس ــام سیاس ــوب نظ ــت در چهارچ حکوم

ــت  ــی«، »حکوم ــارکت مل ــت مش ــوازی«، »حکوم ــت م »حکوم

ســوی  از  ملــی«  مصالحــه ی  »حکومــت  همه شــمول«، 

اســت.  شــده  انتخاباتــی  شکســت خورده ی  چهره هــای 

ــی  ــب سیاس ــب و غری ــنهادهای عجی ــز پیش ــر نی ــوی دیگ س

ــرای بایکــوت کــردن نتیجــه ی  شــامری از سیاســت مداران ب

نهایــی انتخابــات و حکومــت آینــده اســت کــه بیشــر جهــان 

را در شــوک فــرو بــرده و ســبب شــده تــا ایــن دم هیــچ 

یــک از کشــورها، ســازمان ها و اتحادیه هــای بین املللــی 

کــه حامیت کننــده ی افغانســتان انــد، در قبــال پیــروزی 

دوبــاره ی محمــد ارشف غنــی در انتخابــات ریاســت جمهوری 

و آینــده ی سیاســی افغانســتان موضــع روشــنی بگیرنــد. 

 ایــن ســکوت معنــادار جهــان بــه وضــوح نشــان دهنده ی 

ایــن اســت کــه وضعیــت سیاســی در کشــور، بــه ســوی یــک 

ماراتــن  بحــران جدی تــر در حرکــت اســت و فصــل دوم 

ــت  ــت موق ــاز حکوم ــادی از آغ ــای جه ــه چهره ه ــی ک سیاس

نیافتــه  پایــان  نــه تنهــا  انداختــه بودنــد،  بــه راه  کــرزی 

کــه تــازه بــه قســمت های حســاس و رسنوشت ســاز خــود 

ــت.  ــده اس ــک ش نزدی
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از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات و تفویــض حکــم 

ریاســت جمهوری بــه ارشف غنــی، تیــر خاصــی بــود کــه 

ــه  ــد ک ــلیک ش ــوری ش ــام جمه ــان نظ ــر نیم ج ــر پیک ــا ب گوی

ــام  ــاختار نظ ــه س ــادی ب ــای جه ــاوری گروه ه ــه ی بی ب نتیج

سیاســی جمهوریــت بــود، کســانی کــه نتوانســته بودنــد 

مفهــوم ایــن نظــام را در افــکار سیاســی شــان هضــم کننــد. 

رهــران جهــادی دیــروز کــه حــاال بــا کمــی تغییــر رهــران 

سیاســی امــروز افغانســتان انــد، بــر اســاس باورهــای فکــری 

و  می داننــد  جنــگ  میــدان  هامننــد  را  سیاســت  شــان، 

بــدون شــک، هیــچ گاه دســت از رقابــت در ماراتن هایــی 

ــت  ــن اس ــان ای ــاور ش ــتند و ب ــد، نیس ــه راه می اندازن ــه ب ک

معنــای  بــه  افغانســتان،  قــدرت  در  بــودن  اول  نفــر  کــه 

صورتــی  در  اســت؛  همیشــگی  تســلط  و  متامیت بخشــی 

ــای  ــه معن کــه در فلســفه ی نظام هــای سیاســی، سیاســت ب

فردیت خواهــی  و  اســت  اجتامع محــور  کوشــش های 

و  تعریــف  هیــچ  سیاســت مدار  یــک  سیاســی  هویــت  در 

طــرف داری نخواهــد داشــت. 

ــی و  ــکار سیاس ــر در اف ــق و تغیی ــی تعم ــز کم ــس تجوی پ

ــت مداران  ــرای سیاس ــی ب ــم سیاس ــل در تصاممی ــی تعل کم

روزهــا  ایــن  کــه  سیاســی ای  وضعیــت  در  افغانســتان، 

باشــد  تــا  بــود  نخواهــد  بی نتیجــه  گرفتیــم،  قــرار  آن  در 

پیامــد کنش هــا و واکنش هــای سیاســی ای کــه از پشــت 

ماراتــن  پایــان  می شــود،  مخابــره  مــردم  بــه  تریبون هــا 

سیاســی باشــد نــه رشوع!

روز یادداشت 

پایان یا شروع
 ماراتُن سخت سیاسی

مصطفا عمر 

آلودگی صوتی دشمن پنهان شهروندان کابل 

حسن ابراهیمی

نویسنده
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مردم افغانستان چهل سال است که 

هزار  صدها  می برند.  رس  به  جنگ  در 

نفر در این جنگ کشته و بخش  بزرگی 

از زیربناهای اقتصادی نیز نابود شده 

با وجود رسازیر شان میلیاردها  است. 

و تشکیل حکومت داری خوب،  بازسازی  به منظور  دالر 

پس از سال 2001، هنوز هم شهروندان افغانستان در 

فقر مطلق به رس می برند و با گذشت هر روز نیز نرخ امید 

به زندگی کاهش می یابد. 

صلح  توافق نامه ی  امضای  بحث   که  روزها  این  اما 

تا پایان  میان امریکا و طالبان جدی شده و قرار است 

امید  نیز  افغان ها  برسد،  امضا  به  میادی  جاری  ماه 

دوباره گرفته و انتظار می کشند که راهی برای پایان این 

شود.  پیدا  طوالنی  جنگ 

خلیل زاد  زملی  که  است  سال  نیم  و  یک  حدود 

قطر  در  طالبان  منایندگان  با  امریکا  از  منایندگی  به 

گفت وگو کرد. اکنون آن گونه که وزارت خارجه ی امریکا 

و دفر سخن گوی طالبان اعام کرده اند، قرار است پای 

توافق نامه ی امریکا و طالبان که نتیجه ی این گفت وگوها 

و رأی زنی ها است، در 29 فروری یعنی هفت روز دیگر، 

شود.  امضا 

طالبان توافق کرده اند که در مدت هفت روز دیگر، 

با  که  توافقی  به  و  می دهند  کاهش  را  خشونت ها 

دفر  کرد.  خواهند  عمل  اند،  کرده  امریکا  منایندگان 

شورای امنیت ملی افغانستان، روز جمعه اعام کرد که 

قرار  »نیمه  آتش بس«  حالت  یا  خشونت ها  کاهش  روند 

افغانستان  رسارس  در  حوت(   ۳( شنبه  امروز  از  است 

آغاز شود. بر اساس این توافق ، طالبان در جریان این 

یک هفته، حمات خود را  در مسیر شاهراه ها، اماکن 

عمومی، مراکز شهرها و مواضع ارتش و پولیس متوقف 

امضای  برای  دهند،  اطمینان  امریکا  به  تا  می کنند، 

استند.  متعهد  صلح  توافق نامه ی 

یک هفته ای  کاهش  از  هرچند  افغانستان  حکومت 

خشونت از سوی طالبان استقبال کرده؛ اما می گوید که 

نیروهای امنیتی برای هرگونه وضعیت احتاملی آمادگی 

دارند و در صورتی که طالبان هم چنان به حمات خود 

ادامه دهند، نیروهای امنیتی پاسخ مشابه خواهند داد. 

در آستانه ی نهایی شدن توافق نامه ی صلح و امضای 

آن تا ده روز دیگر، اخیرا رساج الدین حقانی، معاون گروه 

تایمز  نیویورک  برای روزنامه ی  طالبان، در مقاله ای که 

نوشته، گفته است که آن ها آماده اند، یک نظام سیاسی 

جدید و فراگیر در افغانستان ساخته شود؛ نظامی که به 

تعبیر معاون گروه طالبان، در آن صدای همه ی افغان ها 

بیرون  آن  از  نکند  افغان احساس  و هیچ  منعکس شود 

مانده است.

این  دیگر  بخش  در  هم چنان  حقانی  رساج الدین 

عملی  به  متعهد  آن ها  که  است  داده  اطمینان  مقاله 

ساخنت متام جزئیات این توافق نامه استند تا اعتامدی 

آید.  میان  به  است،  آن  دنبال  به  امریکا  که  را 

و طالبان  امریکا  میان  توافق نامه ی صلح  آیا  که  این 

که  است  مسأله ای  خیر،  یا  می رسد  امضا  به  روز  ده  تا 

به دنبال  امریکا یک ونیم سال  زیرا  تا جایی حل شده؛ 

برسد  طالبان  با  توافق  از  مرحله ای  این  به  که  بود  این 

آن چشم پوشی کند؛  امضای  از  به سادگی منی تواند  و 

چگونگی  است،  نگرانی  مایه ی  هنوز  که  مسأله ای  اما 

توافقی است که میان حکومت افغانستان و طالبان به 

توافق نامه  امضای  از  پس  رشایط  یعنی  می آید؛  میان 

میان امریکا و طالبان که نام گفت وگوهای بین االفغانی 

اند.  آن گذاشته  را روی 

صلح  گفت وگوهای  در  دخیل  مقام های  که  آنگونه 

امضای  از  پس  روز  ده  است  قرار  اند،  داشته  اظهار 

مذاکرات  طالبان،  و  امریکا  میان  صلح  توافق نامه ی 

تا  اما  افغانستان  حکومت  شود.  آغاز  بین االفغانی 

و  نکرده  انتخاب  را  طالبان  با  مذاکره کننده  تیم  کنون 

این  تشکیل  چگونگی  مورد  در  زیادی  رسدرگمی های 

دارد.   وجود  تیم 

حتا معاون گروه طالبان نیز در این مقاله ی خود گفته 

است که در پی امضای توافق نامه با امریکا، بزرگ ترین 

گروه های  با  جامع  توافق  یک  به  یافنت  دست  چالش، 

مختلف افغان در مذاکرات بین االفغانی خواهد بود.

آغاز  از  پیش  طالبان  مهم  خواست های  از  یکی 

مذاکرات بین االفغانی، آزادی پنج هزار زندانی این گروه 

افغانستان  حکومت  اما  است؛  افغانستان  زندان های  از 

است.  کرده  مخالفت  طالبان  خواست  این  با  ظاهرا 

هفته ی  ریاست جمهوری،  سخن گوی  صدیقی،  صدیق 

پیش در یک نشست خری گفت که قرار نیست، طالب 

هر خواستی داشته باشد، حکومت نیز آن  را عملی کند. 

به گفته ی او، با آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان، 

رسیدگی خواهد شد.  نیز  این خواست  به 

اما بحثی  که این  روزها پروسه ی صلح را در افغانستان 

به حاشیه  برده، تنش های ناشی از اعام نتیجه ی نهایی 

دو  افغانستان  اکنون  است.  ریاست جمهوری  انتخابات 

رییس جمهور دارد؛ یکی را کمیسیون انتخابات به عنوان 

رییس جمهور معرفی کرده است و دومی خودش خود را 

افغانستان  برای  که  اتفاقی  می داند؛  انتخابات  برنده ی 

خوشایند نیست.  

کار  انتخابات،  کمیسیون  فیصله ی  اساس  بر 

محمدارشف غنی به عنوان رییس جمهور برای پنج سال 

اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  اما  شد؛  متدید  آینده 

غنی،  آقای  رقیب  جدی ترین  و  ملی  وحدت  حکومت 

نسبت به اعام نتیجه  مخالفت نشان داده و اعام کرده 

او است و حکومت همه شمول  برنده ی اصلی  است که 

می دهد.  تشکیل 

از چهره های  دیگر  عبدالله، شامری  آقای  بر  افروزن 

پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد  شمول  به  سیاسی 

ابتدا  که  اند  کرده  تأکید  و  اند  نتیجه   این  مخالف  نیز 

دوباره  آن  از  پس  و  برسد  نتیجه   به  پروسه ی صلح  باید 

انتخابات برگزار شود تا طالبان نیز در انتخابات حضور 

می کند.  رد  را  آن  ارگ  که  مسأله ای  باشند؛  داشته 

در  افغانستان  حکومت  اصلی  حامیان  از  امریکا 

نتیجه ی  اعام  از  روز  سه  از  پس  نیز  گذشته  18 سال 

اعام  به  نسبت  خاصی  موقف  کنون  تا  انتخابات، 

وزیر  پمپئو،  مایک  است.  نداشته  انتخابات  نتیجه ی 

خارجه ی امریکا گفته است که که کشورش، از نزدیک 

افزوده  او  می کند.  دنبال  را  کشور  این  انتخابات  نتایج 

است: »پیش از آن که بسیار دیر شود، در مورد نتیجه ی 

اعامیه  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  نهایی 

می دهیم.«

در همین حال، شامری از آگاهان سیاسی به این باور 

اند، تا زمانی که امریکا موقف خود را در قبال نتیجه ی 

سیاسی  پیچیده ی  وضعیت  نکند،  مشخص  انتخابات 

نیز به همین منوال ادامه خواهد داشت و این می تواند 

پروسه ی صلح را نیز متأثر کند. هرچند اتحادیه ی اروپا 

غنی  رییس جمهور  به  همسایه  کشورهای  از  شامری  و 

برنده شدن دوباره ی او را تریک گفته اند. 

به  )2دلو(  جمعه  روز  سیاسی،  آگاه  فریور،  موسا 

روزنامه ی صبح کابل گفت، برخوردهایی که در فضای 

سیاسی افغانستان پس از اعام نتیجه ی نهایی انتخابات 

به وجود آمده، کاما همه  چیز را متشنج کرده است و در 

صورتی که حکومت افغانستان نتواند وضعیت کنونی را 

مدیریت کند، بحران های شدیدی ایجاد خواهد شد. 

متحده ی  ایاالت  موضع  »هنوز  گفت:  فریور  آقای 

این  نیست.  افغانستان معلوم  انتخابات  امریکا در مورد 

مشکل خواهد بود که تا روشن شدن موضع امریکا در 

داد.«  واحد  نظر  یک  صلح  مورد 

صلح  پروسه ی  رسنوشت  که  می کنند  تأکید  آگاهان 

از  آمده  وجود  به  تنش های  حل  گرِو  در  نیز  افغانستان 

است.  ریاست جمهوری  انتخابات 

پنج هزار سال پیش، وقتی نخستین 

شد،  ابداع  گِلی  لوح  شکل  به  کتاب  

کسی فکرش را منی کرد یک روز کاغذ 

با  و  پاپیروس ساخته  گیاه  از  پاپیروس 

کتابی  مرکب  به  آغشته  قلم نی  یا  نی 

خلق شود. آن دوران، نسخه برداری از کتاب کار بسیار 

وجود  رونویسی  از  غیر  به  راهی  چون  بود؛  دشواری 

نداشت! کافی بود کلمه ای اشتباه نوشته شود تا ناچار، 

با  بنویسند. سال 1۴۳9 میادی،  نو  از  را  متام صفحه 

تحول  گوتنرگ،  یوهانس  توسط  چاپ  ماشین  اخراع 

به  و  گرفت  صورت  کتاب  نر  صنعت  در  بزرگی  بسیار 

مرور زمان چاپ و نوع کاغذ متحول شد. شاید تا همین 

کتاب  روز  یک  منی کرد  را  فکرش  کسی  پیش  دهه  دو 

الکرونیکی رقیب کتاب های چاپی شود و با یک کلیک 

هزینه ای  با  یا  رایگان  را  کتابی  دنیا  جای  هر  از  بتوان 

دوره ی  اگرچه  کرد.  تهیه  کاغذی  نسخه ی  از  کمر 

کتاب های کاغذی به آخر نرسیده و هنوز شنیدن صدای 

ورق زدن کنج اتاق و ملس کردن گوشه ی کاغذ و نگاه 

کردن به کتابخانه ی چوبی با قفسه های پرشده، حال و 

هوای خاص خودش را دارد؛ اما مزایای چون )سادگی 

زیبا،  قالب  داشنت  منت،  در  جست وجو  سادگی  اجرا، 

و  ساده   فروش  یا  عرضه  امکان  مطالب،  بودن  منسجم 

مدیا  مالتی  امکانات  افزودن  قابلیت  داشنت  رسیع تر، 

و... از جمله ویژگی هایی است که کتاب الکرونیکی را 

به  عنوان یک رسانه ی نوپا و رو به رشد مورد توجه قرار 

داده است. دست رسی رسیع به نسخه های کتاب مرجع، 

انواع لغت نامه و منت های تخصصی در کنار حجم، وزن 

کتاب های  با  مقایسه  در  کتاب ها  این  پایین  قیمت  و 

چاپی، از جمله عواملی است که افراد را به سمت این 

باعث  کتاب ها  این  است.  داده  سوق  کتاب خوانی  نوع 

شود؛  رصفه جویی  افراد  هزینه ی  و  وقت  در  می شود 

با  کلید  یک  فردن  با  نظر،  مورد  کتاب  یافنت  چون 

می توانید  شام  است.  دسرس  قابل  پایین تر  قیمتی 

کتاب خانه ی شخصی خود را در قالب یک DVD حمل 

کنید و در  حالی  که مشغول انجام کارهای خود استید، 

یا  دهید  گوش  الکرونیک  کتاب  صوتی  نسخه های  به 

متاشای  البته  کنید.  مطالعه  را  آن  مکتوب  نسخه های 

صفحه ی منایش گر برای خواندن کتاب چشم را خسته 

می کند. پوست در برابر اشعه مرورگرها آسیب پذیر است 

دادن  برای گوش  یا هامن گوشکی  از هندزفری  اگر  و 

کتاب صوتی استفاده می کنید، دقت داشته باشید که 

روی  سوء  تأثیری  درازمدت  استفاده ی  یا  بلند  صدای 

شنوایی می گذارد( کتاب های الکرونیکی را پرطرف دار 

است. و جذاب کرده 

با این حال در چند سال اخیر با گسرش پیام رسان ها 

و  نابودی  از  عده ای  موبایلی،  اجتامعی  شبکه های  و 

مرگ کتاب و دیگر رسانه های کاغذی )روزنامه و مجله( 

سخن می گویند. در سال 2008، یکی از آینده شناسان 

با  چیز  چهار  باره ی  در  داوس،  در  رسان  نشست  در 

قطعیت پیش بینی کرده بود؛ افزایش بهای نفت، تجاری 

شدن آب، تبدیل افریقا به یک قدرت اقتصادی و نابودی 

تازه ای  پدیده ی  پیش بینی ها  این گونه  البته  کتاب. 

نیست و پس از فراگیرشدن سینام و تلویزیون، بسیاری 

آن ها را رقیب کتاب می دانستند و پیش بینی می کردند 

تصویری  رسانه های  به  را  رقابت  به  راحتی  کتاب  که 

دهه ی  در  هسه«  »هرمان  حال،  این  با  باخت؛  خواهد 

50 قرن بیستم می گوید: »با گذشت زمان هر اندازه نیاز 

مردم به رسگرمی و آموزش، به یاری اخراعات تازه بیشر 

را  خود  اعتبار  و  منزلت  بیشر  نیز  کتاب  شود،  برآورده 

بازمی یابد. هنوز به  طور کامل به مرحله ای نرسیده  ایم 

سینام  رادیو،  مانند  رقیب،  نوپای  اخراعات  آن  در  که 

از کارکردهای کتاب چاپی را به  حق  و جز آن، بخشی 

سلب کنند بدون  آن  که به آن لطمه بزنند.«

فیلسوف  و  رمان نویس  نشانه شناس،  اکو«،  »ابرتو 

کارگردان  فیلم نامه نویس،  کَرِیر،  کلود  ژان  و  ایتالیایی 

و  دل مشغولی ها  همین  باره ی  در  فرانسوی،  بازی گر  و 

آیا  که  این   باره ی  در  »اکو«  گفته  اند.  سخن  پرسش ها 

کتاب های  جای گزین  الکرونیکی  کتاب های  و  انرنت 

می گوید  اما  منی دهد؛  قطعی  نظر  می شوند،  چاپی 

قیچی  یا  چرخ  چکش،  قاشق،  مانند  چیزی  هم  کتاب 

دیگر  کردید  اخراع  این  که  از  پس  را  »این ها  است: 

منی توانید به  صورت بهری درآورید. منی توانید قاشقی 

را  خود  امتحان  کتاب،  بسازید...  دیگر  قاشق  از  بهر 

داده است و معلوم نیست که چگونه، برای هامن کاربرد، 

تحولی  شاید  کنیم.  ابداع  آن  از  بهر  چیزی  می توانیم 

آینده  در  شاید  بدهد،  رخ  کتاب  سازنده ی  اجزاء  در 

اما در هر حال هامن  نباشد؛  از کاغذ  صفحاتش دیگر 

ماند.« خواهد  هست  که 

امروز  اندازه ی  به  »هیچ گاه  است:  معتقد  کَرِیر هم  و 

و  خواندن  اگر  نداشته  ایم.  نیاز  نوشنت  و  خواندن  به 

نوشنت ندانیم، منی توانیم از کامپیوتر استفاده کنیم... 

را  آن چه  مستقیم  به  طور  می توانستند  کامپیوترها  اگر 

می گوییم بنویسند، به دورانی برمی گشتیم که همه چیز 

شفاهی بود؛ اما در چنین حالتی پرسش دیگری پیش 

به  می توانیم  ندانیم،  نوشنت  و  خواندن  اگر  آیا  می آید: 

باره ی  البته در  برآییم؟«  از عهده ی بیان مقصود   خوبی 

الکرونیکی یک مسأله ی مهم  فراگیر شدن کتاب های 

دیگر که وجود دارد، ارتباط فرم و محتواست و این  که 

آیا فرم الکرونیکی »E-book« ها و »Reader«ها ظرف 

و  استند  کاغذی  کتاب های  محتوای  برای  مناسبی 

کاغذی  کتاب  رصف  افراد  که  دقتی  و  وقت  هامن  آیا 

یا  کرد  خواهند  هم  الکرونیکی  کتاب  رصف  می کنند، 

خیر؟ پرسشی است که هنوز پاسخ دقیق آن را منی توان 

کرد!  ارائه 

     با این حال در چند سال اخیر با 

گسرتش پیام رسان ها و شبکه های 

اجتامعی موبایلی، عده ای از نابودی و مرگ 

کتاب و دیگر رسانه های کاغذی )روزنامه 

و مجله( سخن می گویند. در سال 2۰۰۸، 

یکی از آینده شناسان در نشست رسان 

در داوس، در باره ی چهار چیز با قطعیت 

پیش بینی کرده بود؛ افزایش بهای نفت، 

تجاری شدن آب، تبدیل افریقا به یک 

قدرت اقتصادی و نابودی کتاب. 

طالبان و امریکا توافق می کنند
سرنوشت مذاکرات بین االفغانی چه خواهد شد؟

مرگ کتاب و رسانه های کاغذی از امکان تا واقعیت

عبدالرازق    اختیاربیگ

نثاراحمد بارز
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روزنامــه ی صبــح کابــل: تشــکر کــه وقــت گذاشــتید. 

پرســش اول مــن ایــن اســت کــه آیــا اعتــامدی میــان طالبــان، 

ــت افغانســتان در مــورد آینــده ی گفت وگوهــای  ــکا و دول امری

ــح وجــود دارد؟ صل

دادن  پایــان  بــرای  مذاکــرات  روبیــن:  ر.  بارنــت 

پایــه ی  بــر  بلکــه  نــه،  اعتــامد  پایــه ی  بــر  بــه جنگ هــا، 

طــوری  مذاکــرات  می گیــرد.  صــورت  بی اعتامدی هــا 

ــا اســتفاده از بی اعتامدی هــا،  ســاختار بندی می شــوند کــه ب

بــه عنــوان نوعــی تأییــد اســتفاده می شــود. بــه همیــن دلیــل 

اســت کــه بخش هــای گوناگــون ایــن توافق نامــه، ماننــد 

ــای  ــتی، گفت وگوه ــای ضدتروریس ــا، ضامنت ه ــروج نیروه خ

انجــام  ترتیــب  بــه  همه گــی  آتش بــس،  و  بین االفغانــی 

می شــوند. هــر کــدام از این هــا وابســته بــه کامــل شــدن 

ــدام از  ــچ ک ــه هی ــت ک ــری اس ــه خاط ــن ب ــری دارد. ای دیگ

دو طــرف، بــه طــرف مقابــل بــرای انجــام تعهداتــش اعتــامد 

ــد  ــا ببینن ــد ت ــر می کنن ــداری ص ــن، مق ــرای همی ــدارد. ب ن

طــرف مقابــل تعهداتــش را عملــی می کنــد یــا نــه. در جریــان 

ایــن رونــد اســت کــه بایــد امیــدوار باشــیم، اعتــامد بیشــری 

بــه وجــود بیایــد. تصــور مــن ایــن اســت کــه نســبت بــه آغــاز 

ایــن رونــد در دوحــه، اکنــون اعتــامد بیشــری میــان ایــاالت 

متحــده و مذاکره کننــدگان طالبــان وجــود دارد. از آن جایــی 

کــه پیــش از ایــن کاهــش خشــونت ها را تجربــه نکــرده ایــم، 

ایــن می توانــد فرصــت خوبــی بــرای رفــع بی اعتامدی هــا 

ــد. باش

ــل: چــه شــباهت هایی بیــن خــروج  روزنامــه ی صبــح کاب

نیروهــای شــوروی در ۳1 ســال پیــش و تصمیــم خــروج امریــکا 

ــد؟ ــروز می بینی در ام

ــا  ــود دارد؛ ام ــباهت هایی وج ــه ش ــن: البت ــت ر. روبی بارن

ــن  ــان ای ــباهت ش ــت. ش ــر اس ــای آن بیش ــامال تفاوت ه احت

ــی  ــتند از راه نظام ــورها نتوانس ــن کش ــر دوی ای ــه ه ــت ک اس

بــه اهــداف شــان برســند. ایــن یــک حقیقــت اســت. هــر دوی 

ــاز  ــه نی ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــام ب ــورها رسانج ــن کش ای

ــا  ــا آن ه ــه ب ــد ک ــی دارن ــا مردم ــی ب ــتی سیاس ــی آش ــه نوع ب

می جنگیدنــد و آن هــا را تروریســت می خواندنــد. ایــن هــم 

درســت اســت؛ امــا در آن زمــان، شــوروی درگیــر بحــران بســیار 

بزرگ تــری نســبت بــه ایــاالت متحــده بــود. هــامن طــوری کــه 

اشــاره کــردم، شــوروی در واقــع ســقوط کــرد و طــی ســه ســال 

پــس از خــروج از افغانســتان، بــه 15 کشــور تقســیم شــد. در 

ایــن بخــش، دو کشــور هیــچ شــباهتی بــا هــم ندارنــد. ایــاالت 

متحــده نیــز ممکــن اســت دچــار بحــران سیاســی باشــد؛ امــا 

ــرای  ــه ب ــی ک ــبیه اتفاق ــزی ش ــه چی ــر ب ــم منج ــر منی کن فک

ــت  ــر دول ــه تغیی ــا ب ــت تنه ــن اس ــود. ممک ــاد، ش ــوروی افت ش

بیانجامــد؛ امــا ایــاالت متحــده همچنــان بزرگ تریــن اقتصــاد 

و ارتــش دنیــا را خواهــد داشــت.

بازگشــت  نگــران  افغان هــا  کابــل:  صبــح  روزنامــه ی 

ســاله   20 دســت آوردهای  رفــنت  دســت  از  و  بنیادگرایــی 

دارنــد؟ نگرانــی  چنیــن  نیــز  امریکایی هــا  اســتند، 

ــه  ــی ن ــان دین ــن، بنیادگرای ــر م ــه نظ ــن: ب ــت ر. روبی بارن

تنهــا در جبهــه ی طالبــان؛ بلکــه متــام جناح هــای جنــگ 

ــت.  ــی نیس ــای دین ــکل باوره ــد. مش ــور دارن ــتان حض افغانس

مشــکل اســتفاده از خشــونت بــرای رســیدن بــه اهــداف 

بــه  متحــده  ایــاالت  دلیــل،  همیــن  بــه  اســت.  سیاســی 

دنبــال تغییــر هیــچ گونــه بــاور دینــی در افغانســتان نیســت. 

ــش  ــتان و کاه ــی افغانس ــداری سیاس ــه پای ــده ب ــاالت متح ای

خشــونت ها در منطقــه متایــل دارد و می خواهــد مطمــنئ 

شــود کــه تروریســت های بین املللــی در افغانســتان پنــاه 

ــود.  ــاق رخ داده ب ــن اتف ــته ها ای ــون در گذش ــد؛ چ منی گیرن

ــود و یکــی  ــژه زمانــی کــه افغانســتان غــرق در جنــگ ب ــه وی ب

از دالیــل جنــگ در افغانســتان، حامیــت از تروریســت های 

ــان  ــار در جری ــن ب ــرای اولی ــاق ب ــن اتف ــود. ای ــی ب بین امللل

جنــگ علیــه شــوروی ســابق رخ داد و ســپس در جنــگ میــان 

ــد و  ــرار ش ــد تک ــه ی متح ــا جبه ــامل ی ــاف ش ــان و ائت طالب

پــس از آن کــه ایــاالت متحــده در ســال 2001 در افغانســتان 

ــی کــه  ــم زمان ــاد. امیدواری ــاز هــم اتفــاق افت ــت کــرد، ب دخال

افغانســتان  اســامی  جمهــوری  و  طالبــان  میــان  جنــگ 

متــام شــود و هــر دو طــرف در یــک سیســتم مشــرک ادغــام 

شــوند، دولــت جدیــد توانایــی بیشــری بــرای برخــورد بــا 

ــن رشطــی اســت کــه در  ــرا ای تروریســت ها داشــته باشــد. زی

ــد گذاشــته شــده اســت. ــرای حکومــت جدی ــان ب ــر طالب براب

ــور  ــود رییس جمه ــه می ش ــل: گفت ــح کاب ــه ی صب روزنام

ترامــپ بــدون در نظــر گرفــنت عواقــب خطرنــاک خــروج 

رسبــازان امریــکا بــرای مــردم و نظــام افغانســتان و بــرای 

پیــروزی در انتخابــات امریــکا می خواهــد بــه هــر شــکل 

ممکــن، رسبازانــش را بیــرون کنــد، شــام موافــق ایــن نظریــه 

اســتید؟

ــور  ــم. رییس جمه ــم موافق ــن ه ــه م ــن: بل ــت ر. روبی بارن

ــا  ــن جنگ ه ــه ای ــان دادن ب ــرای پای ــه  ای ب ــپ روی برنام ترام

ــواه  ــزب جمهوری خ ــوران ح ــط رییس جمه ــه توس ــرد ک کار ک

ــتار  ــا و خواس ــن جنگ ه ــاد از ای ــا انتق ــود. او ب ــده ب ــاز ش آغ

ــواه  ــدان جمهوری خ ــر کاندی ــودش را از دیگ ــان، خ ــان ش پای

متامیــز کــرد. ایــن یکــی از عواملــی بــود کــه باعــث شــد 

حــزب جمهوری خــواه از او پشــتیبانی کنــد. ترامــپ احســاس 

بــه  اســت کــه  از وعده هایــی  ایــن کار، بخشــی  می کنــد 

بــه تعهداتــش عمــل  بــود و می خواهــد  هوادارانــش داده 

ــرد  ــن ب ــت ها را از بی ــا تروریس ــرده ت ــده ک ــه او وع ــد. البت کن

و امریــکا را قوی تــر از قبــل کنــد و می خواهــد ایــن کار را 

ــود و  ــر نش ــده ضعیف ت ــاالت متح ــه ای ــد ک ــام ده ــوری انج ط

ــدا  ــت پی ــنت دس ــرای برگش ــی ب ــچ فرصت ــه هی ــت ها ب تروریس

ــد. نکنن

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــه ضامنت ــل: چ ــح کاب ــه ی صب روزنام

پــس از خــروج امریــکا، افغانســتان درگیــر جنگ هــای داخلــی 

نشــود و طالبــان ارتباطــش را بــا گروه هــای تروریســتی ادامــه 

ندهــد؟

بارنــت ر. روبیــن: پیــش از همــه بایــد گفــت کــه طالبــان 

پیــش از پیــش بــا داعــش در جنــگ بــوده انــد و بــه ایــن کار 

ادامــه خواهنــد داد. زمانــی هــم کــه بخشــی از حکومــت 

باشــند، ایــن کار را بــه طــور مؤثرتــری انجــام خواهنــد داد. از 

هــامن روزی کــه توافق نامــه امضــا شــود، طالبــان مســؤولیت 

دارنــد اطمینــان دهنــد کــه القاعــده حضــوری در افغانســتان 

نداشــته باشــد. ایــاالت متحــده، کار طالبــان در ایــن بخــش 

ــه مکلفیت هایــش  ــن گــروه ب ــد ای ــا ببین ــد ت ــی می کن را ارزیاب

ــه تعهــد شــان عمــل  ــا خیــر. اگــر طالبــان ب عمــل می کنــد ی

ارزیابــی  را  گزینه هایــش  دوبــاره  متحــده  ایــاالت  نکننــد، 

می کنــد تــا تصمیــم بگیــرد بــه تعهداتــش بــرای خــروج نیروهــا 

عمــل کنــد یــا خیــر. دو مســأله بــرای هــر دو طــرف بســیار مهم 

ــروج  ــکا و خ ــرای امری ــت ها ب ــه تروریس ــدادن ب ــاه ن ــت. پن اس

ــت  ــا دق ــرف ب ــر دو ط ــان. ه ــرای طالب ــی ب ــای امریکای نیروه

اعــامل طــرف مقابــل را می بیننــد تــا مطمــنئ شــوند کــه 

تعهــدات عملــی می شــود و اگــر چنیــن نشــود، هــر دو طــرف 

ــد زد. ــه اقدامــات خواهن احتــامال دســت ب

ــن  ــح بی ــق صل ــورت تواف ــل: در ص ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــا پاکســتان النه هــای امــن  ــکا و حکومــت افغانســتان، آی امری

گروه هــای تروریســتی را خواهــد بســت؟

ــگ،  ــک جن ــق سیاســی در ی ــک تواف ــت ر. روبیــن: ی بارن

ــی  ــام برخ ــلح و ادغ ــرف مس ــی ط ــیج عموم ــع بس ــد رف نیازمن

از نیروهــای آن بــه نیروهــای امنیتــی اســت. هــامن طــور کــه 

ــرای طالبــان  ــود. ب پــس از ســال 2001 نیــز اتفــاق افتــاده ب

هــم فرقــی منی کنــد. رفــع بســیج طالبــان بایــد هــم در 

افغانســتان و در پاکســتان صــورت بگیــرد. عملــی نشــدن ایــن 

کار بســیار خطرنــاک خواهــد بــود؛ زیــرا ایــن یعنــی طالبانــی 

می تواننــد  اســتند،  دخیــل  افغانســتان  سیاســت  در  کــه 

ــات تروریســتی  شــان در پاکســتان  ــش و امکان ــه ارت ــاره ب دوب

ــع  ــت مناف ــا در جه ــد از آن ه ــتان می توان ــد. پاکس ــه کنن تکی

ــن  ــه م ــی ک ــا جای ــد. ت ــتفاده کن ــتان اس ــودش در افغانس خ

ــاالت  ــان ای ــی می ــاالی نظام ــطح ب ــوره های س ــم، مش می دان

ــن  ــردن ای ــی ک ــورد عمل ــتان در م ــا و پاکس ــده، بریتانی متح

بخــش آغــاز شــده؛ چــون ایــن بخــش بــرای پیــداری هــر گونــه 

توافق نامــه ای در افغانســتان، بســیار رضوری اســت.

کشــورهای  کــه  آن  بــرای  کابــل:  صبــح  روزنامــه ی 

هم ســایه مثــل پاکســتان، دوبــاره تروریــزم بــه افغانســتان 

صــادر نکننــد، چــه بایــد کــرد؟

ــی از  ــل گوناگون ــه دالی بارنــت ر. روبیــن: ایــن کشــورها ب

تروریســت ها پشــتیبانی می کننــد. پاکســتان و ایــران بــه 

ــد. واقعیــت ایــن  ــا ایــن گــروه ارتبــاط دارن دالیــل گوناگــون ب

مشــرک  منافــع  همســایگانش،  و  افغانســتان  کــه  اســت 

زیــادی دارنــد. فکــر می کنــم خــروج رسبــازان امریکایــی 

و پایــداری اوضــاع سیاســی، بســیاری از تهدیدهایــی کــه 

ــد را از  ــس می کردن ــان ح ــع ش ــر مناف ــورها در براب ــن کش ای

ــاعد  ــر مس ــکاری را بیش ــه ی هم ــرد و زمین ــد ب ــان خواهن می

ــود دارد.  ــری وج ــکل ویژه ت ــتان، مش ــا پاکس ــرد. ب ــد ک خواهن

بخشــی از مــردم افغانســتان قویــا بــه ایــن بــاور انــد کــه مــرز 

میــان افغانســتان و پاکســتان عادالنــه نیســت و آن را مــروع 

ــن بحــث مطــرح باشــد و مــردم  ــی کــه ای ــا زمان ــد. ت منی دانن

در ایــن مــورد دســت بــه اقداماتــی بزننــد، دشــوار اســت کــه 

روابــط دو کشــور عــادی شــود. بــه همیــن دلیــل، بســیار مهــم 

اســت تــا راه هایــی توســعه یابنــد کــه جمعیــت هــر دو طــرف 

ــا هــم در تعامــل باشــند و  ــز ب ــه طــور صلح آمی ــد ب ــرز بتوانن م

یک پارچگــی قلمــروی هم دیگــر را تهدیــد نکننــد.

دوم  معــاون  دانــش،  رسور  کابــل:  صبــح  روزنامــه ی 

ریاســت جمهــوری در نشســت اســام آباد گفــت کــه پاکســتان 

ــان  ــد و طالب ــتفاده می کن ــان سوءاس ــای پناه جوی از اردوگاه ه

بــا  و  کننــد  سوءاســتفاده  اردوگاه هــا  ایــن  از  می خواهنــد 

ــر  ــن نظ ــا ای ــام ب ــا ش ــوند. آی ــتان ش ــدگان وارد افغانس پناهن

موافقیــد؟

ــه ی  ــاق در ده ــن اتف ــک، ای ــدون ش ــن: ب ــت ر. روبی بارن

80 میــادی، زمانــی کــه مجاهدیــن در اطــراف اردوگاه هــای 

ــکی  ــتند، رخ داد. ش ــرارگاه داش ــتان ق ــدگان در پاکس پناهن

نــدارم کــه ایــن مــورد در رابطــه بــه طالبــان هــم صــدق 

. می کنــد

روزنامــه ی صبــح کابــل: نقــش ایــران را در محاســبات 

امریــکا  آیــا  و  می بینیــد  طالبــان چطــور  و  امریــکا  صلــح 

صلــح  بــاره ی  در  نیــز  را  کشــور  ایــن  موافقــت  می توانــد 

افغانســتان جلــب کنــد؟

بارنــت ر. روبیــن: متــام طرف هــای درگیــر در افغانســتان 

بایــد در مذاکــرات ســهیم باشــند. در نشســت بُــن بخــش 

ــه  ــود ک ــتان ب ــردم افغانس ــد و م ــل متح ــرای مل ــی ب مخصوص

ــل،  ــر آن هوت ــش دیگ ــد. در بخ ــث می کردن ــم بح ــا ه در آن ب

ــیه... ــران، روس ای

روزنامــه ی صبــح کابــل: منظــورم ایــن اســت کــه آیــا 

ایــاالت متحــده می توانــد، توافــق ایــران را در موضــوع صلــح 

ــرد؟ ــتان بگی افغانس

ــزی  ــه چی ــران ب ــه ای ــت ک ــازی نیس ــن: نی ــت ر. روبی بارن

ــام و  ــکا از برج ــروج امری ــنت خ ــر گرف ــا در نظ ــد. ب ــق کن تواف

تــا زمانــی کــه ایــاالت متحــده سیاســت فشــار حداکــرثی بــر 

ایــران را تعقیــب می کنــد، بســیار دشــوار اســت کــه همــکاری 

ــده  ــاالت متح ــدوارم ای ــد. امی ــته باش ــود داش ــا خ ــران را ب ای

سیاســت همــکاری بهــری را بــا ایــران در پیــش بگیــرد و 

ــد. ــان ده ــی نش ــخ مثبت ــل پاس ــوی مقاب ــز در س ــران نی ای

خلیــج  حــوزه ی  کشــورهای  کابــل:  صبــح  روزنامــه ی 

چــی؟ ایــن کشــورها کــه همــواره جــزو حامیــان مســتقیم و یــا 

ــد، چــه نقشــی  ــوده ان ــر مســتقیم گروه هــای تروریســتی ب غی

می تواننــد داشــته باشــند؟

کــه  اســت  مدتــی  می کنــم  فکــر  روبیــن:  ر.  بارنــت 

ــت ها(  ــت از تروریس ــی )حامی ــن کارهای ــغول چنی ــا مش آن ه

ــر  ــر درگی ــا بیش ــن روزه ــا ای ــد. آن ه ــوده ان ــتان نب در افغانس

مشــکات خــود شــان در منطقــه هســتند. آن هــا توانایــی 

مالــی دارنــد و بایــد در کمــک بــه ســاخت اقتصــاد افغانســتان 

کمــک کننــد. امیــدوارم کــه ایــن کشــورها، رقابــت  شــان 

بــا قطــر یــا ایــران را بــه داخــل افغانســتان نیاورنــد؛ زیــرا 

افغانســتان نیازمنــد همــکاری عربســتان ســعودی، قطــر، 

ــد از یکــی  ــران اســت و منی توان ــی و ای امــارت متحــده ی عرب

ــرد. ــه بگی ــری جبه ــه دیگ ــا علی ــرده ی ــرف داری ک ــا ط از آن ه

روزنامــه ی صبــح کابــل: امریکایی هــا در مــورد خــروج 

رسبــازان شــان چــه فکــر می کننــد؟ آیــا مــردم امریــکا در 

مــورد افغانســتان یــا آینــده ی آن خوش بیــن انــد؟

آینــده ی  بــه  خیلــی  امریکایی هــا  روبیــن:  ر.  بارنــت 

افغانســتان خوش بیــن نیســتند؛ عمومــا حتــا زیــاد بــه آن فکــر 

ــه  ــه خان ــان ب ــازان ش ــد رسب ــا می خواهن ــد. تنه ــم منی کنن ه

ــت. ــن اس ــت همی ــردد. واقعی برگ

روزنامــه ی صبــح کابــل: شــامری از فرماندهــان طالبــان 

ــکا و حکومــت افغانســتان  ــد کــه امری در افغانســتان می گوین

بــه جــای گفت وگــو بــا چنــد طالــب، بایــد بــا کشــورهای 

حامیــت کننــده ی طالبــان صحبــت کنــد، شــام چقــدر بــا ایــن 

نظــر موافــق اســتید؟

بارنــت ر. روبیــن: بــه نظــرم بایــد هــر دو کار صــورت 

بگیــرد. هــم بــا طالبــان حــرف زده شــود و هــم بــا دولت هــای 

حامــی آن.

ــکا  ــکا و امری ــه ای امری ــل: توافق نام ــح کاب ــه ی صب روزنام

را  افغانســتان  در  درگیــر  جناح هــای  نیازهــای   می توانــد 

ــد؟ ــرآورده کن ب

ــه را  ــاز هم ــد نی ــزی منی توان ــچ چی ــن: هی ــت ر. روبی بارن

بــرآورده کنــد. نیــاز نیســت کــه توافق نامــه ی صلــح نیــاز همــه 

ــا  ــد ت ــرآورده کن ــاز را ب ــدر نی ــامن ق ــا ه ــد. تنه ــرآورده کن را ب

کســی علیــه دیگــری اعــام جنــگ ندهــد.

روزنامــه ی صبــح کابــل: چــه نــوع حکومتــی پــس از ایــن 

ــد؟ ــد آم ــه روی کار خواه توافق نام

بارنــت ر. روبیــن: امیــدوارم نوعــی از جمهــوری اســامی 

ــک  ــم ی ــوز ه ــا هن ــود؛ ام ــامی تر ش ــی  اس ــاید کم ــد. ش باش

ــود. جمهــوری خواهــد ب

ــت  ــک حکوم ــد ی ــر می کنی ــل: فک ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــد؟ ــود بیای ــه وج ــی ب ــدت مل وح

بارنــت ر. روبیــن: هــر کشــوری تفاوت هــای سیاســی 

معنــا  ایــن  بــه  نبــودن  جنــگ  درگیــر  دارد.  را  خــودش 

ــد. انتظــار دارم  ــه لحــاظ سیاســی وحــدت داری نیســت کــه ب

یابــد. ادامــه  افغانســتان  در  سیاســی  مخالفت هــای 

از  اعضایــی  می کنیــد  فکــر  کابــل:  صبــح  روزنامــه ی 

طالبــان در دولــت آینــده ســهم داشــته باشــند؟

ــح ایجــاد شــود،  بارنــت ر. روبیــن: اگــر توافق نامــه ی صل

بــدون شــک برخــی از اعضــای طالبــان در پســت های رســمی 

دولــت آینــده ســهم خواهنــد گرفــت.

از تمجید تا نقد و اصالح

اگر طالبان به تعهد شان عمل نکنند، امریکا نیز چنین خواهد کرد
مردم امریکا به افغانستان فکر نکرده و فقط خواهان خروج سربازان هستند

علی شیر شهیر 

گفت وگو کننده

مهدی غالمی

مرتجم

بــاره ی  در  برنامــه ی   پیــش،  چنــدی  اشــاره:  

ــتیتوت  ــتان در انس ــح افغانس ــای صل گفت وگوه

پروفیســور  حضــور  بــا  اســرتاتژیک  مطالعــات 

»بارنــت روبیــن«، عضــو ارشــد مرکــز همکاری هــای 

بین املللــی دانشــگاه نیویــورک و از کارشناســان 

شــد.  برگــزار  افغانســتان  مســایل  برجســته ی 

ــهوری  ــیار مش ــناس بس ــه افغانستان ش ــن ک روبی

اســت، کتابــی نیــز بــا نــام »فروپاشــی افغانســتان« 

نوشــته اســت. نظرهــای آقــای روبیــن کــه در 

وزارت  همــکار  و  حکومــت  مشــاور  گذشــته 

بــاره ی  در  اســت،  بــوده  امریــکا  خارجــه ی 

افغانســتان معمــوال دقیــق و مــورد توجــه کســانی 

اســت کــه بــه مســائل ایــن کشــور عالقــه دارنــد. 

در برنامــه ی انســتیتوت مطالعــات اســرتاتژیک 

افغانســتان بــه غیــر از بارنــت روبیــن، چهره هــای 

حکومتــی و مطــرح سیاســی کشــور نیــز حضــور 

داشــتند.

»بارنت ر. روبین«، عضو ارشد 
مرکز همکاری های بین املللی دانشگاه نیویورک
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مجزا  با  که  بود  این  مهم  سؤال 

از  رهری  و  ارزش ها  مفهوم  کردن 

چه  که  کرد  توجه  باید  هم دیگر، 

در  ارزش ها  مرجعی  چه  یا  و  کسی 

و  می کند  تعیین  را  اجتامعی  روابط 

حدود  و  کرده  خلق  را  رهری  مرجعی  چه  یا  کس  چه 

صاحیت و مسؤولیت های آن را معین می کند. در موقع 

تصمیم گیری نیز باید از آرای اکرثیت افراد پیروی شود یا 

از ارزش ها و اصولی که افراد را به هم پیوند داده است.

طور  به  منی توان  را  رهری  مفهوم  گفت:  برگ 

کلیشه ای تعریف و در همه ی موارد و همه ی مناسبت ها 

روابط  با  چون  رهری  مفهوم  کرد.  ارزیابی  یک سان 

اجتامعی انسان ها رس و کار دارد، به طور جدی با متام 

تغییرات و تحوالتی ارتباط می گیرد که رشایط و زمینه ها 

به  می کند.  دگرگون  انسان ها  اجتامعی  روابط  در  را 

از تعبیر »لغزانندگی« در مفهوم رهری  او  همین دلیل 

همیشه  انسان ها  می شود  باعث  آنچه  گفت:  و  کرد  یاد 

گرفتار  و  غلط فهمی شده  دچار  رهری  مفهوم  برابر  در 

تفاوتی  همین  شوند،  اشتباه  و  نادرست  برداشت های 

مفهوم رهری  بر  زمینه های مختلف  و  است که رشایط 

برای  را  خود  ذهن  معموال  انسان ها  می کند.  تحمیل 

آماده  زیادتر  مدت های  برای  معین  تصویرهای  حفظ 

می کنن؛ اما تغییر رشایط و زمینه ها تقریبا به طور مداوم 

که  می شود  باعث  این  و  می افتد  اتفاق  باانقطاع  و 

تصویرهای ذهنی شام به طور مداوم و باانقطاع نیازمند 

بازنگری و به روزشدن باشد. آنچه در این میان حساسیت 

پیدا می کند، این است که شام چگونه می توانید میان 

و ثبات رابطه خلق  تغییر  نیاز هم زمان  و  مفهوم رهری 

رعایت کنید. به شکل ظریف  را  آن ها  توازن  و  کنید 

ماروین ریس، در همین مرحله سؤالی را مطرح کرد 

مفهوم رهری کمک  برای روشن شدن  که می توانست 

در  رهری  مفهوم  گرفنت  با  اغلب  مردم  گفت:  او  کند. 

به  دارند،  که  را  مسؤولیت هایی  از  پاره ای  خود  ذهن 

باعث می شود که خیلی  این  و  رهری واگذار می کنند 

زود میان مفهوم رهری و ارزش ها و اصولی که رهری 

درهم آمیختگی  می شود،  قضاوت  و  ایجاد  آن  اساس  بر 

به  را  مردم  اعتامد  است  توانسته  که  رهری  آید.  پدید 

پیروان  از  که  می رسد  جایی  به  زمانی  کند،  خود جلب 

سادگی  به  و  می شود  اطاعت  و  پیروی  خواستار  خود 

می گوید که چون من در این مرجعیت مشخص رهری 

قرار گرفته ام، باید از من اطاعت و فرمان برداری کنید. 

تغییر مداوم رشایط  با  آن  ارتباط  در  مفهوم رهری  اگر 

و زمینه ها سنجیده نشود، امکان زیادی وجود دارد که 

رهری مثال هایی را از یک زمان برای تقویت پایه های 

چه  اینجا  کند.  استفاده  دیگر  زمانی  در  خود  رهری 

تصمیم گیری  از  مردم  اطمینان  هم  که  داریم  راهی 

به سوی  رهری  انحراف  جلو  و هم  تأمین شود  رهری 

شود؟ گرفته  خودکامگی  و  دیکتاتوری 

از مدل های مختلف رهری  آنچه  برگ گفت:  دیوید 

امروز مورد توجه قرار گیرد، جست وجوی  باید در بحث 

مورد  در  دقیقا  باید  ما  است.  سؤال  همین  به  پاسخ 

و  شیوه ها  و  می زنید  حرف  آن  از  شام  که  ارزش هایی 

این  بخشیدن  تحقق  برای  که  مختلفی  راهکارهای 

به  رهری  کنیم.  گفت وگو  و  فکر  داریم،  ارزش ها 

وقتی  نیست.  سازگار  ایستایی  مفهوم  با  طبیعی  طور 

که  جایی  از  که  بگویید  می خواهید  رهری،  می گویید 

ایستاده اید باید به جای دیگری که می خواهید برسید 

و انتقال پیدا کنید؛ همین امر باعث می شود که مفهوم 

رهری، حرکت و پویایی با هم عجین شوند. آنچه رهری 

را حساسیت می بخشد، همین است که فکر کنیم جایی 

که با رهر می خواهیم برسیم و یا رهر می خواهد ما را 

برساند، چگونه و توسط چه کس یا مرجعی باید تعیین 

رهری  برای  را  بیشر  اهمیت  جا  این  در  بعضی  شود. 

می دهند و قایل بر این اند که رهری باید این صاحیت 

که  کند  تعیین  خود  پیروان  برای  که  باشد  داشته  را 

مردم  نقش  برعکس،  دیگر،  برخی  برسند.  کجا  به  باید 

و معتقد  برجسته می دانند  را  و دست کم اکرثیت مردم 

آن  به  می خواهیم  ما  که  نهایی ای  نقطه ی  باید  که  اند 

برسیم، توسط مردم یا اکرثیت مردم تعیین شود و رهری 

باید تنها وظیفه اش انتقال سامل از نقطه ی موجود به آن 

باشد. معهود  نقطه ی 

دیوید برگ دو سؤال حساس را در این وسط مطرح 

نادرستی  و  احمقانه   مردم خواسته ی  اکرثیت  اگر  کرد: 

را مطرح کردند، شام باید با آن چه کار کنید؟ مثل این 

یا  بکشند  را  سقراط  گرفتند  تصمیم  مردم  اکرثیت  که 

به  تام  قدرت  با  را  هیتلر  گرفتند  تصمیم  مردم  اکرثیت 

زمام داری برسانند. در جانب مخالف، اگر شام تصمیمی 

گرفتید و این تصمیم شام نتیجه ی منفی و ناگوار داشت 

و اکرثیت مردم را مترضر کرد، در آن صورت پاسخ آن را 

چه کسی می دهد؟

از  حالتی  هیچ  در  رهری  مفهوم  گفت:  برگ  دیوید 

تصمیم  که  آن  منی یابد.  فراغت  چالش برانگیز  سؤاالت 

قطعی  و  یک جانبه  طور  به  را  فرد  تصمیم  یا  جمع 

زمینه هایی  و  رشایط  برای  می دهد،  قرار  تأکید  مورد 

پاسخ  می شود،  برعکس  تصمیم گیری  نتیجه ی  که 

قناعت بخشی ندارد. این جا دیگر منی شود حکم قاطعی 

این  اقل  حد  باشد.  باید  این گونه  گفت:  و  کرد  صادر 

حکم در مقام بحث و گفت وگو که به منظور روشن شدن 

ذهنیت های ما صورت می گیرد، جایی ندارد. باید دقیق 

و  مثبت  جنبه های  آن  کدام  هر  برای  و  کرد  استدالل 

منفی تعیین کرد و بعد در آخر خط به این جا رسید که 

و کدام  و کم هزینه تر است  بارصفه تر  بگوییم کدام یک 

یک بی رصفه تر و زیان بارتر. آقای برگ گفت: بعد از این 

که حادثه ی مهمی عبور می کند، معموال قضاوت کردن 

هم  حادثه  از  بعد  می تواند  کسی  هر  می شود.  آسان 

ارائه  معقولی  راه حل  هم  و  باشد  دقیقی  و  آدم هوشیار 

طرح  تطبیق  امکان  و  است  گذشته  حادثه  چون  کند؛ 

هوشیارانه و دقیق این آدم وجود ندارد؛ اما مهم، توجه 

به نقش و مسؤولیت رهری در رشایطی است که حادثه 

اتفاق می افتد و شام به اتخاذ تصمیم ناگزیر می شوید. 

برگ گفت: رهری با تحلیل گری از همین جا تفاوت پیدا 

می کند. برای تحلیل کردن میدان مانور ما زیاد است؛ 

اما برای عمل کردن با واقعیت هایی رس و کار داریم که 

کنیم. رسیدگی  آن ها  به  باید 
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میان  را  کودکانه اش  دنیای 

جسامت  است،  کرده  گم  زباله ها 

لباس های  حصار  در  کوچک اش 

بزرگ تر از حجم خودش، پوشانده 

دنیای  کنار  در  حضورش  شده. 

عبور  کنارش  از  بی تفاوتی  با  که  آدم هایی  رنگارنِگ 

می کنند، به حاشیه رانده شده. زهرا، بعد از سقوط 

خانواده اش  با  همراه  طالبان،  توسط  کندز  والیت 

به کابل فرار کردند. وقتی می پرسم که در خانواده 

چند نفر استید؟ می گوید: شش نفر؛ یک چوچه گک 

بیادر داریم. یک مادر داریم. مه و دو دانه خواریم.« 

می گویم این که شد پنج نفر! زهرا پدرش را از دست 

داده؛ اما هنوز وقتی کسی می پرسد که در خانواده 

می کند.  حساب  نیز  را  پدرش  او  استید،  نفر  چند 

از  وقت،  صبِح  روز  هر  دیگرش،  خواهر  دوتا  با  زهرا 

چهار قلعه، مکانی که آن ها زندگی می کنند، پیاده 

به سمت کارته ی سه می آیند و زباله جمع می کنند. 

از  دیگرش  خواهر  تا  دو  و  است  سالش  ده  زهرا 

نیز  آن ها  فاطمه.  و  سکینه  اند.  کوچک تر  خودش 

دیگرش  خواهر  دوتا  از  زهرا  می آیند.  زهرا  با  هرروز 

نشوند.  گم  شلوغی ها  در  تا  می کند  محافظت 

زهرا و دو تا خواهرش از پس مانده های غذاهایی که 

دیگران می خورند، تاش می کنند تا برای خود شان 

غذا تهیه کنند. یک گونی در پشتش است، داخل آن 

پاکت های شیرینی، بوتل نوشابه و آب را انداخته. 

یک بار  شان،  کامل  سقوط  از  بعد  طالبان  گروه 

دیگر در سال 2015 برای اولین بار، اداره ی یکی 

گرفتند.  به دست  روز  برای سه  را  والیات کشور  از 

طالبان،  حمله ی  اثر  در  که  بود  کندز  والیت  این 

سقوط کرد و از اداره ی دولت افغانستان خارج شد. 

از والیت های شامل-رشقی کشور است  کندز یکی 

می آید.  به حساب  تجاری  مهم  از شهرهای  یکی  و 

در  آن سال، گروه طالبان به این شهر وارد شدند و 

جنایات مرگ باری را انجام دادند که در نتیجه ی آن 

تعداد زیادی از مردم کشته و خانواده های زیادی، 

شدند. آواره 

به  والیت  این  به  شان  ورود  بدو  در  طالبان 

داشتند،  سکونت  آن  در  عام  مردم  که  کوچه هایی 

پدرش  زهرا،  کردند.  مردم شلیک  به  و  بردند  هجوم 

می خواست  وقتی  داد.  دست  از  جنگ  این  در  را 

بزند،  حرف  پدرش  شدن  کشته  چگونگی  مورد  در 

اندکی  داشت،  پشتش  در  که  را  گونِی  بند های 

جابه جا کرد و شال گردنش را از جلو دهنش کنار زد. 

فارسی صحبت  به سختی  و  است  زبان  پشتو  زهرا، 

می کند. »طالبا آمده بود. جنگ بود. پدر مه کشنت. 

کشنت.«  مرمی  کت  مه  پدر 

ورود طالبان به کندز، بدترین و سخت ترین روزها 

به  گاهی  می زند.  کلید  خانواده اش  و  زهرا  برای  را 

نگاهی  اند،  ایستاده  کنارش  که  فاطمه  و  سکینه 

مشکات  متام  بار  پدرش،  از  بعد  زهرا  می اندازد. 

را  او  این مشکات  بار  به دوش می کشد.  را  زندگی 

خواهرانش،  نه  و  او  نه  می کشاند.  کابل  سمت  به 

هیچ کدام مکتب منی روند. از صبح وقت تا شام، در 

کوچه های کابل، زباله جمع می کنند و هیچ کسی از 

منی داند.  چیزی  شان  سیری  و  گرسنگی 

حالی  در  طالبان  با  امریکا  صلح  گفت وگوهای 

زیادی  نهایی اش می شود که خانواده های  وارد دور 

جنگ  در  را  بی شامری  قربانی های  سال ها  این  در 

داده اند. جنگی که پدر زهرا را از او گرفت و او در 

سخت  ترین رشایط اقتصادی و امنیتی، در قعر یک 

روز  هر  زهرا  سن  هم  دخران  انداخت.  سیاه چال 

بلند می شوند  نرم شان  و  گرم  از بسر خواب  صبح 

و کنار مفصل ترین سفره ی صبحانه می نشینند؛ اما 

زهرا متام روز را فقط برای به دست آوردن یک لقمه 

ناِن خشک در کوچه های کابل، زباله جمع می کند.

زهرا دوست دارد صلح بیاید و هیچ دخرِ دیگری 

پدر  داشنت  گرِو  در  زهرا  برای  صلح  نشود.  بی پدر 

پدر.  داشنِت  یعنی  او صلح  دید  از  تعریف می شود. 

والیت  سقوط  در  را  شان  داشته های  متام  آن ها 

کندز به دست طالبان از دست دادند و در یکی از 

اول رشوع  از  را  افغانستان، همه چیز  کان  شهرهای 

کردند.

با خانواده اش  او  بیاید،  زهرا می گوید اگر صلح 

به کندز می رود تا در کنار پدرش زندگی کنند. پدر 

است.  آرمیده  کندز  قرستان های  از  یکی  در  زهرا 

که  او می خواهد  است.  پدرش  تنهایی  نگران  زهرا 

او گرفت؛  از  را  برگردد؛ شهری که پدرش  به کندز 

دارد.  خودش  در  نیز  را  پدرش  خاطرات  متام  اما 

کندز برای او قابی است با دو تصویر. تصویر اول، 

گلوله  که  حالی  در  است،  پدرش  جنازه ی  تصویر 

هم  باز  دوم،  تصویر  و  افتاده  رسک  روی  و  خورده 

خانواده  اش  کنار  لب هایش  به  خنده  که  پدرش 

و  خالی  قاب  یک  فقط  ولی  کابل  است.  ایستاده 

از  زهرا  روز  هر  که  قابی  زهرا؛  برای  است  تاریک 

می کند. جمع  زباله  خیابان هایش 

      زهرا و دو تا خواهرش از زباله های 

غذاهایی که دیگران می خورند، تالش 

می کنند تا برای خود شان غذا تهیه کنند. 

یک گونی در پشتش است، داخل آن 

پاکت های شیرینی، بوتل نوشابه و آب را 

انداخته. گروه طالبان بعد از سقوط کامل 

شان، در سال 2۰15 برای اولین بار، 

اداره ی یکی از والیات کشور را برای سه 

روز به دست گرفتند. این والیت کندز بود 

که در اثر حمله ی طالبان، سقوط کرد و از 

اداره ی دولت افغانستان خارج شد.

آواره کرد از کندز  را  جنگ زهرا 

هام همتا
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اعــام کــرده اســت کــه  امریــکا  وزارت خارجــه ی 

ــان  ــل زاد و طالب ــی  خلی ــان زمل ــح می ــه ی صل توافقه نام

ــا  ــر امض ــت روز دیگ ــا هف ــی ت ــروری یعن ــاه ف در 29 م

می شــود.

در خرنامــه ای کــه روز جمعــه )2حــوت( از ســوی 

ــر رســیده، آمــده  ــه ن ــور ب ــن کش ــه ی ای وزارت خارج

ــی  ــح نهای ــه ی صل ــای توافق نام ــان امض ــه زم ــت ک اس

ــه  ــا 8 روز دیگــر ایــن توافق نامــه ب شــده و قــرار اســت ت

ــد. ــا برس امض

در همیــن حــال، مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــه ی 

امریــکا نیــز در برگــه ی تویــر خــود نگاشــته اســت کــه 

ــح  ــتای صل ــم در راس ــک گام مه ــونت ها ی ــش خش کاه

اســت و مــردم افغانســتان بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده 

ــد. کنن

آقــای پمپئــو نوشــته  اســت: »پــس از دهه هــا جنــگ، 

مــا بــا طالبــان بــرای کاهــش خشــونت ها در افغانســتان 

ــم در  ــک گام مه ــن ی ــم. ای ــیده  ای ــم رس ــک تفاه ــه ی ب

مســیر طوالنــی صلــح اســت.«

از ســویی  هــم طالبــان نیــز تأییــد کــرده انــد کــه 

ــی  ــروه نهای ــن گ ــکا و ای ــان امری ــح می ــه ی صل توافق نام

شــده و قــرار اســت در پایــان همیــن مــاه بــه امضــا برســد.

در خرنامــه ای کــه از ســوی دفــر مطبوعاتــی طالبان 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل رســیده، آمــده اســت: »بعــد 

ــاالت  ــامی و ای ــارت اس ــان ام ــی می ــرات طوالن از مذاک

متحــده ی امریــکا، هــردو جانــب توافــق  کــرده انــد کــه 

ــی  ــه نهای ــروری، توافق نام ــوت /29 ف ــخ 10 ح ــه تاری ب

شــده، در محــرض جهانیــان، بیــن هــر دو جانــب بــه 

امضــا خواهــد رســید.«

ــا امضــای  ــد کــه ب ــدواری کــرده ان ــراز امی ــان اب طالب

توافق نامــه ی صلــح، مذاکــرات بیــن االفغانــی آغــاز 

شــود و بــه همیــن ترتیــب زمینــه ی خــروج نیروهــای 

خارجــی از افغانســتان فراهــم شــود.

ایــن در حالــی اســت کــه دفــر شــورای امنیــت 

ملــی افغانســتان اعــام کــرده اســت کــه رونــد کاهــش 

ــوت(  ــنبه )۳ح ــروز ش ــان ام ــوی طالب ــونت ها از س خش

آغــاز می شــود.

هم زمــان بــا نزدیــک شــدن امضــای توافق نامــه ی 

ملــی  امنیــت  شــورای  طالبــان،  و  امریــکا  صلــح 

افغانســتان، از کاهــش خشــونت ها از ســوی ایــن گــروه 

خــر داده اســت.

عبدالکبیــر واثــق، معــاون ســخن گوی دفــر شــورای 

روزنامــه ی  بــه  روز جمعــه )2 حــوت(  ملــی  امنیــت 

صبــح کابــل گفــت کــه مرحلــه ی کاهــش خشــونت 

امــروز  شــنبه آغــاز شــده و بــرای یــک هفتــه دیگــر دوام 

خواهــد کــرد.

آقــای واثــق، تأکیــد کــرد کــه نیروهــای امنیتــی 

آماده گــی الزم را بــرای اجــرای توافــق کاهــش خشــونت 

و تهدیــدات احتاملــی آن دارنــد.

براســاس ایــن طــرح گــروه طالبــان، حمــات شــان را 

در مســیر شــاهراه ها، اماکــن عمومــی، مراکــز شــهرها و 

مواضــع ارتــش و پولیــس را در جریــان ایــن یــک هفتــه 

ــد. ــف می کن متوق

پیــش از ایــن وزارت داخلــه، نیــز خــر داده بــود کــه 

تــا چنــد روز دیگــر، مرحلــه ی کاهــش خشــونت ها از 

ــان آغــاز خواهــد شــد. ســوی گــروه طالب

در  دلــو(   29( سه شــنبه  روز  اندرابــی،  مســعود 

ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــس، گف ــان پولی ــاپ فرمانده ورکش

توافــق میــان ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان، قــرار 

اســت تــا پنــج روز آینــده، مرحلــه ی کاهــش خشــونت ها 

ــود. ــاز ش ــان آغ ــوی طالب از س

»کاهــش  بــود:  گفتــه  زمــان  آن  اندرابــی  آقــای 

شــده اند،  متعهــد  آن  بــه  طالبــان  کــه  خشــونت 

نیروهــای  و  مــردم  مبــارزه ی  بــودن  برحــق  بیان گــر 

ــد  ــان می ده ــود نش ــن خ ــت. ای ــی اس ــی و دفاع امنیت

کــه طالبــان جنــگ مقدســی را راه انــدازی نکــرده انــد، 

ــش آن  ــه کاه ــاال ب ــوده و ح ــونت ب ــام آن خش ــه مت بلک

شــده اند.« متعهــد 

ایــن درحالــی اســت کــه هفتــه ی گذشــته یــک منبــع 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفتــه بــود کــه از جمعه شــب 

)25 دلــو( بــه ایــن طــرف، رونــد کاهــش خشــونت ها از 

ســوی گــروه طالبــان آغــاز شــده اســت.

بــا آغــاز رونــد کاهــش  بــه گفتــه ی ایــن مبنــع، 

ــرار اســت در 28 فــروری، توافق نامــه ی  خشــونت ها، ق

ــه  ــان، ب ــکا و طالب ــده ی امری ــاالت متح ــان ای ــح می صل

ــد. ــا برس امض

مقام هــای امریکایــی و رهــران حکومــت وحــدت 

امضــای  بــا  کــه  کرده انــد  امیــدواری  ابــراز  ملــی، 

ــه ی  ــان، زمین ــکا و طالب ــان امری ــح می ــه ی صل توافق نام

برقــراری آتش بــس و تأمیــن صلــح دامئــی در افغانســتان 

ــود. ــم ش فراه

ــه  ــد ک ــان می ده ــن، نش ــت چی ــازه ی دول ــزارش ت گ

آمــار قربانیــان ویــروس کرونــا در ایــن کشــور،  بــه بیــش 

از 20۳0 نفــر رســیده و بیــش از 75 هــزار نفــر دیگــر را 

مبتــا کــرده اســت.

در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه آمــار مبتایــان 

ویــروس کرونــا، در ایالــت هوبــی، مرکــز شــیوع ایــن 

اســت. یافتــه  چشــم گیری  کاهــش  ویــروس 

در هیمــن حــال ســازمان صحــت چیــن، گفتــه اســت 

ــا، پــس از  ــان ویــروس کرون کــه 16 هــزار نفــر از مبتای

درمــان بهبــود یافتــه انــد.

ســایر  در  کرونــا،  ویــروس  گســرش  از  پــس 

کشــورهای جهــان، مقام هــای وزارت صحــت ایــران، 

ــن  ــهروندان ای ــر از ش ــار نف ــه چه ــد ک ــد کردن ــز تأیی نی

ــا، در  ــروس کرون ــه وی ــودن ب ــا ب ــل مبت ــه دلی ــور ب کش

ــد. ــه ان ــان باخت ــور، ج ــن کش ــم ای ــهر ق ش

پیــش از ایــن نیــز ســازمان جهانــی بهداشــت، گفتــه 

بــود کــه شــامر مبتایــان ویــروس کرونــا خــارج از مرزهای 

چیــن بــه بیــش از ۴۴7 نفــر رســیده اســت کــه ایــن رقــم 

در بیــش از 2۴ کشــور جهــان پراکنــده هســتند.

پــس از شــیوع ویــروس کرونــا، در ایــران، زنــگ خطــر 

ــد و  ــدا در آم ــه ص ــز ب ــتان، نی ــروس در افغانس ــن وی ای

ایــن نگرانــی را در میــان شــهروندان افغانســتان، بیشــر 

کــرده اســت. در همیــن حــال وزرات صحت افغانســتان، 

روز پنچ شــنبه )1 حــوت( بــا نــر اعامیــه ای گفتــه 

ــه  ــود کــه دومیــن نشســت کمیتــه ی بین الســکتوری ب ب

ــا،  ــروس کرون ــرل وی ــال و کن ــری از انتق ــور جلوگی منظ

راه انــدازی شــده اســت.

از  جلوگیــری  چگونگــی  روی  نشســت،  ایــن  در 

افغانســتان،  در  کرونــا  ویــروس  کنــرل  و  شــیوع 

میدان هــای  در  ســکریننگ  تیم هــای  تقویــت 

هوایــی، مرزهــا و بنــادر، ایجــاد کمیتــه ی مشــرک 

بــرای بررســی اقــام وارداتــی مــواد غذایــی و خطــرات 

ــادل  ــث و تب ــق آن، بح ــا از طری ــروس کرون ــال وی انتق

نظــر صــورت گرفتــه اســت.

ــه  ــت ک ــه اس ــت، گفت ــر صح ــروز، وزی ــن فی فیروزالدی

پیش گیــری و کنــرل ویــروس کرونــا، یــک امــر رضوری 

ــه مســؤوالن ایــن وزارت هدایــت  اســت. آقــای فیــروز، ب

داده اســت تــا تیم هــای ســکریننگ در میدان هــای 

هوایــی، مرزهــا و بنــادر، بــه ویــژه در والیت هــای غربــی 

)هــرات، نیمــروز و فــراه( را تقویــت کننــد.

نزدیــک بــه دو مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن، 

ــه حــال کــدام راهــکاری جــدی ای  ــا ب ــا ت می گــذرد؛ ام

بــرای جلوگیــری

امــا  اســت؛  نآمــده  وجــود  بــه  کرونــا،  ویــروس 

از  بیشــر  روز  هــر  ویــروس  ایــن  شــیوع  برعکــس 

روزهــای گذشــته شــده مــی رود و تاکنــون جــان افــراد 

زیــادی گرفتــه اســت.

کاهــش  آغــاز  بــه  واکنــش  در  ناتــو  دبیــرکل 

یک هفتــه ای خشــونت، گفتــه اســت کــه ایــن یــک 

ایــن گــروه  تــا   بــرای گــروه طالبــان اســت  آزمــون 

ــتان  ــدار در افغانس ــات پای ــح و ثب ــرای صل ــدش را ب تعه

ثابــت کنــد. 

ینــس اســتولتنرگ ضمــن ایــن کــه گفتــه اســت ناتــو 

ــونت ها  ــش  خش ــرای کاه ــکا ب ــان و امری ــق  طالب از تواف

اســتقبال می کنــد، هم زمــان آن را یــک آزمــون بــرای 

ایــن گــروه دانســته اســت. 

شــورای امنیــت ملــی افغانســتان، روز جمعــه )2 دلو( 

اعــام کــرد کــه رونــد کاهــش  یک هفتــه ای خشــونت ها 

قــرار اســت رس از امــروز شــنبه )۳ دلــو( آغــاز شــود کــه 

بــرای یــک هفتــه ادامــه خواهــد داشــت. 

عبدالکبیــر واثــق، معــاون ســخن گوی دفــر شــورای 

ــه  ــت ک ــل گف ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــی، ب ــت مل امنی

هم زمــان بــا آغــاز ایــن رونــد، نیروهــای امنیتــی آمادگــی 

و  خشــونت  کاهــش  توافــق  اجــرای  بــرای  را  الزم 

تهدیــدات احتاملــی آن دارنــد.

بــر اســاس ایــن طــرح، گــروه طالبــان حمــات شــان 

را در مســیر شــاهراه ها، اماکــن عمومــی، مراکــز شــهرها 

ــان ایــن یــک هفتــه  و مواضــع ارتــش و پولیــس در جری

ــد. ــف می کنن متوق

در همیــن حــال، وزارت خارجــه ی امریــکا و طالبــان 

صلــح  توافق نامــه ی  امضــای  زمــان  کــه  انــد  گفتــه 

مشــخص شــده و قــرار اســت در 29 فــروری؛ یعنــی تــا 

ــود.  ــا ش ــه امض ــن توافق نام ــر ای ــت روز دیگ هش

ســهیل شــاهین، ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان 

ــه ی ای  ــاد توافق نام ــر بنی ــت، ب ــه اس ــز گفت ــر، نی در قط

ــود،  ــا ش ــکا امض ــان و امری ــان طالب ــت می ــرار اس ــه ق ک

متــام نیروهــای خارجــی از افغانســتان خــارج می شــوند 

و هم چنــان بــه کســی اجــازه داده منی شــود کــه از 

خــاک افغانســتان علیــه دیگــران اســتفاده کنــد.

محمــد محقــق، معــاون دوم ریاســت اجرایــی و از 

اعضــای وابســته بــه تکــت انتخابــات ثبــات و همگرایــی، 

ــوگ  ــر اســاس محاســبه ی رشکــت درمل ــد کــه ب می گوی

و آرای واقعــی مــردم، تیــم آن هــا برنــده ی انتخابــات 

اســت. ریاســت جمهوری 

روز جمعــه  از چاشــت  پیــش  کــه  محقــق  آقــای 

صحبــت  کابــل،  غــرب  در  نشســتی  در  )2حــوت( 

ــات  ــیون انتخاب ــه ی کمیس ــه فیصل ــت ک ــرد، گف می ک

غنــی،  محمــدارشف  کــردن  اعــام  پیــروز  بــرای 

آرای واقعــی مــردم تحریــف  نادرســت اســت؛ زیــرا 

شــده اســت.

ــا  ــامل ت ــتان از ش ــردم افغانس ــه م ــرد ک ــد ک او تأکی

جنــوب و رشق تــا غــرب علیــه نتیجــه ی تقلبــی انتخابات 

خواهنــد ایســتاد و در صورتــی کــه کمیســیون انتخابــات 

ــه زودی  ــد، ب ــه  دهن ــود ادام ــم خ ــر تصمی ــم ارگ ب و تی

ــد. ــد ش ــکیل خواه ــمول تش ــت همه ش حکوم

ایــن  انــدازه ای  »بــه  می گویــد:  محقــق  محمــد 

انتخابــات رســوا بــود کــه از 9 میلیــون اشــراک کننده، 

نزدیــک بــه 2 میلیــون نفــر رشکــت کــرده بودنــد. رشکــت 

درملــوک گفــت کــه یــک میلیــون رأی تقلبــی اســت؛ امــا 

ایــن آرا نیــز نادیــده گرفتــه شــد. حــدود ۴50هــزار رأی 

تقلبــی را وار کردنــد، بعــد یــک چهــار نفــر دلقــک کــه بــه 

نــام کمیســیون اســت، آمــد و بــه ایــن آرا مروعیــت داد. 

ــد.  ــود. بیت املــال مــردم را چــور کردن ــن آرا تقلبــی ب ای

پــول پروژه هــا را بــه نــام کــود 91 انتقــال دادنــد و بــرای 

انتخابــات مــرف کردنــد. بــه ایــن خاطــر بــود کــه تیــم 

ــک  ــبه ی بایومری ــاس محاس ــر اس ــی ب ــات و همگرای ثب

خــود را برنــده اعــام کــرد.«

ــه ی  ــر نتیج ــدار داد، در براب ــه هش ــن ک ــن ای او ضم

تقلبــی انتخابــات ایســتادگی خواهنــد کــرد، هم چنــان 

گفــت کــه در صورتــی ایــن پیچیدگــی سیاســی بــه 

ــات  یــک راه حــل خواهــد رســید کــه کمیســیون انتخاب

ــف  ــز موق ــی نی ــد و ارشف غن ــام کن ــل اع ــه  را باط نتیج

تیــم  »اگــر  بگــذارد.  کنــار  را  خــود  پیروزمندانــه ی 

دولت ســاز رس تصمیــم دروغیــن خــود تأکیــد می کنــد، 

ــه ی راســتی خــود ایســتاده اســتیم.« مــا هــم رس فیصل

شــورای  رییــس  خلیلــی،  کریــم  ســویی  هــم  از 

در  افغانســتان  مــردم  کــه  می گویــد  صلــح  عالــی 

مقابــل تقلــب ســازمان یافته ی ارگ وکمیســیون های 

اجــازه  و  کــرد  خواهنــد  ایســتادگی  انتخاباتــی، 

منی دهنــد کــه حکومــت برخاســته از تقلــب بــاالی 

کنــد. فرمان روایــی  آن هــا 

بــر بنیــاد نتیجــه ی نهایــی انتخابــات ریاســت جمهوری 

کمیســیون  ســوی  از  )29دلــو(  سه شــنبه  روز  کــه 

انتخابــات اعــام شــد، محمــدارشف غنــی بــا بــه دســت 

آوردن 50٫6۴ درصــد آرا پیــروز انتخابــات شــد؛ امــا 

تکــت انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی بــه رهــری عبداللــه 

عبداللــه بــه ایــن نتیجــه واکنــش نشــان داده و گفتــه که 

در برابــر کودتــای انتخاباتــی، حکومــت همه شــمول 

ایجــاد خواهــد کــرد.

ــه  ــد ک ــد می کن ــامی، تأکی ــدت اس ــزب وح ــر ح ره

مــردم افغانســتان در مقابــل تقلــب ســازمان یافته ی ارگ 

ــی، ایســتادگی خواهنــد کــرد  وکمیســیون های انتخابات

و اجــازه منی دهنــد کــه حکومــت برخاســته از تقلــب 

بــاالی آن هــا فرمانروایــی کنــد.

کریــم خلیلــی، پیــش از چاشــت روز جمعه)2حــوت( 

در یــک نشســتی در کابــل گفــت کــه انتظــار داشــتند، 

انتخابــات  از  بهــر  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 

پارملانــی برگــزار شــود؛ امــا خــاف انتظــار مــردم، ایــن 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــات رسارس تقلب ــن انتخاب ــز ای ــار نی ب

ــه ی  ــه نتیج ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــای خلیل آق

حکومــت  اعــام  از  و  پذیرفــت  نخواهنــد  را  تقلبــی 

پــای  در  افــزود:»  می کنــد،  حامیــت  »همه شــمول« 

فیصلــه خــود هســتیم، ماننــد کــوه هندوکــوش ایســتاد 

خواهیــم بــود؛ امــا هیچ گاهــی معنــای شــورش گری 

نیســت. انتخابــات خیلــی روشــن اســت، تقلــب خیلــی 

روشــن اســت. در برابــر تقلــب ایســتاد شــدیم و در 

برابــر تقلــب عــزم مــان، عــزم همــه کشــور اســت. امــروز 

ــازمان یافته ی ارگ  ــب س ــر تقل ــی در براب ــای مل محوره

ایســتادند و نپذیرنــد نتیجــه انتخابــات تقلبــی را.«

ــان  رهــر حــزب وحــدت اســامی افغانســتان هم چن

ــاد  ــز انتق ــی، نی ــای بین امللل ــت از نهاده ــن نشس در ای

انتخابــات  نهادهــا هامننــد  ایــن  کــه  و گفــت  کــرد 

ــات  ــی انتخاب ــه ی نهای ــام نتیج ــورد اع ــی در م پارملان

ــد. ــکوت کردن ــز س ــوری نی ــت جمه ریاس

انتخابــات  شــام  کــه  مندیــم  گلــه  گفت:»مــا  او 

ــا  ــد. م ــد نکردی ــدا بلن ــد و ص ــاهد بودی ــی را ش پارملان

ــان و  ــیار عری ــای بس ــر تقلب ه ــه در براب ــتیم ک آرزو داش

ــات ریاســت جمهــوری ایســتاده شــوید و  روشــن انتخاب

مخالفــت کنیــد؛ امــا بازهــم متاشــاگر بودیــد. موضــع مــا 

روشــن اســت. بــه خلیلــزاد روشــن گفتــم کــه همــکاران 

ــود  ــا خ ــتان را ب ــردم افغانس ــا م ــکا، ی ــی و امری بین املل

دوســت داشــته باشــد یــا ارگ را. انتخــاب دســت آن هــا 

اســت کــه کــدام را انتخــاب خواهــد کــرد. موضــع مــردم 

روشــن اســت کــه در برابــر نتیجــه پــراز تقلــب نــه و 

ــت.« ــی اس منف

تقلبــی  نتیجــه ی  خلیلــی،  کریــم  گفتــه ای  بــه 

اعــام  باطــل  بایــد  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 

ــد  ــکیل خواه ــمول تش ــت همه ش ــه حکوم ــود و گرن ش

ــه  ــو آن را گرفت ــز جل ــی نی ــا گروه ــرد ی ــچ ف ــد و هی ش

. نــد منی توا

درحالــی  خلیلــی  آقــای  اظهــارات  ایــن 

روز  انتخابــات  کمیســیون  کــه  می شــود  مطــرح 

سه شــنبه)29دلو( پــس از نزدیــک بــه پنــج مــاه تأخیــر، 

نتیجــه ی نهایــی انتخابــات ریاســت جمهــوری را اعــام 

کــرد کــه بــر اســاس آن، محمــدارشف غنــی، بــا بــه 

اعــام شــد. برنــده  آرا،  آوردن 50٫6۴درصــد  دســت 

ــت و  ــی حکوم ــس اجرای ــه، ریی ــه عبدالل ــا عبدالل ام

جدی تریــن رقیــب رییــس جمهــور غنــی، ســاعتی پــس 

ــت  ــا آن مخالف ــات، ب ــی انتخاب ــه ی نهای ــام نتیج از اع

او  انتخاباتــی  تکــت  کــه  کــرد  اعــام  و  داد  نشــان 

داد. تشــکیل خواهــد  حکومــت همه شــمول 

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

7 شامرش معکوس برای صلح

کاهش یک  هفته ای خشونت ها 
رسام آغاز شد

دولت چین: آمار قربانیان کرونا به بیش 
از ۲۰۳۰ نفر رسید

استولتنربگ: 

کاهش  خشونت ها یک آزمون برای طالبان است

محقق: ثبات و همگرایی بر اساس محاسبه ی 
درملوگ پیروز انتخابات است

خلیلی: تشکیل حکومت »همه شمول« به معنای 
شورش نیست 29 فربوری، روز امضای توافق نامه ی امریکا و طالبان
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و  رشکت ها  مردم،  یک پارچگی  و  متقابل  کنش  فرایند 

که  روزی  از  و  می گویند  شدن  جهانی  دنیا،  در  را  دولت ها 

بیشری  ارتباط  کشورها  و  آدم ها  فناوری،  رشد  دالیل  به 

فوتبال  بر  رسمایه  بازار  تسلط  کردند،   برقرار  یک دیگر  با 

به  کشوری  ناسیونالیسم  از  رقابت   و  شد  پیش  از  بیشر  نیز 

زیادی  افراد  داد.  چهره  تغییر  کشورها  بین  باشگاهی  رقابت 

دنبال  و  نداشتند  فوتبال  از  رسرشته ی  که  بودند  دنیا  در 

ملی گرایی  حس  با  اما  نبودند؛  باشگاهی  بازی های  کننده ی 

زمانی  می گفتند،  و  کرده  دنبال  را  ملی  بازی های  قوی 

طرف دار فوتبامل که تیم ملی کشورم بازی داشته باشد؛ اما با 

داغ  باشگاهی  رقابت های  روز  هر  نجومی،  رسمایه گذاری های 

به  بدل  را  شان  لیگ  که  آن  برای  کشورها  و  شد  پیش  از  تر 

بهرین لیگ دنیا کنند، روی چند چیز رسمایه گذاری کردند، 

بازار  مثل  رسمایه،  بازار  در  حضور  نام دار،  بازی کنان  خریدن 

بورس، تجارت، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در رسارس دنیا، 

انحصار  در  و  قاره ها  در  متعدد  استعدادیاب های  استخدام 

گرفنت رسانه ها و حق پخش تلویزیونی رقابت های باشگاهی. 

برد با کسی بود که پول بیشر و یا استعداد یاب های زبده تری 

باشگاهی  رقابت های  در  را  اول  حرف  کالچیو  زمانی  داشت. 

نسل  کهولت  و  اقتصاد  افت  با  کم  کم  سپس  می زد،  اروپا 

اقتصادی  ضعف  با  هم زمان  که  ایتالیایی  تیم های  تابناک 

آن  فوتبال  در  مافیایی  دست های  شدن  رو  و  رسمایه گذاران 

بیشر،  خروش  و  جوش  با  انگلستان  برتر  لیگ  شد،  کشور 

تا که  مأمن حضور ستاره ها شد؛  به  بدل  و  را قبضه کرد  بازار 

و  بارسلونا  در  الماسیا  استعدادهای  شکوفایی  با  چرخه،  این 

حضور »فلورینتینو پرز« در رئال مادرید، آهسته آهسته اللیگا 

رئال  تیم های  و  بدل شد  فوتبالیست ها  آرزوهای  رأس هرم  به 

دسته اول  ستاره های  گرفنت  اختیار  در  با  بارسلونا  و  مادرید 

به  بدل  اللیگا  و  کردند  »ِدَرو«  را  قهرمانی ها  دنیا،  روز  فوتبال 

لیگ اول دنیا شد. رقابت در سطح اول فوتبال نیز کم کم به 

تعلق  بازی کنانی  به  نیز  فردی  جوایز  و  شد  منتقل  باشگاه ها 

برای  بودند.  درخشیده  باشگاهی  بازی های  در  که  گرفت 

همین، در نزدیک به پانزده فصل اخیر، متام توپ های طای 

فوتبال و جایزه ی بهرین بازی کن سال فیفا به ندرت به کشور 

کدام،  هر  رونالدو  و  مسی  میان،  این  از  و  رفت  دیگر  لیگ  و 

محکم تر  را  اش  برتری  میخ  اللیگا  تا  بردند  را  بیشرین جوایز 

تیم های  حاال  که  جایی  تا  بکوبد؛  لیگ ها  بهرین  صدر  در 

... که سازندگی جزو  و  بارسلونا  مثل  باشگاه های  بزرگ، حتا 

دیگر  باشگاه های  با  شان  تفاوت  یا  برتری  نقطه ی  و  مشخصه 

بود، از ترس نتیجه نگرفنت در رقابت ها، سازندگی را فراموش 

کدام  تا  می زنند  پرسه  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  مدام  و  کرده 

اندازند.  تور  به  بتوانند  را  آینده دار  چهر ه ی  و  جوان  بازی کن 

و  پذیرفتنی  امر  به  و  روز  ُمد  حارضی خوری  و  مرف گرایی 

استند که هنوز سازنده  تیم های هم  معمول بدل شده است. 

مانده اند و از این راه، به توسعه و پیرفت شان فکر می کنند. 

حتا آرسنال که به سازندگی مشهور بود، صر هوادارانش لریز 

که  کرد  بازار  از  دسته دوم  ستاره های  خریدن  به  رشوع  و  شد 

هر  روزها  این  برسد.  مقصود  به  نتوانست  و  نبود  نتیجه بخش 

بازی کنی که می درخشد، همه منتظر اند تا چه زمانی، مراسم 

»کمپ نو«  یا  و  برنابئو«  »سانتیاگو  در  بازی کن  این  معارفه ی 

قدرت  که  فروشنده هم می دانند  باشگاه های  برگزار می شود. 

بازی کنان  رس  از  هوش  باشگاه،  دو  این  جاذبه های  و  مالی 

آنان رفتنی استند، برای همین،  می برد؛ بخواهند یا نخواهند 

دادن  دست  از  نه  می زنند،  چانه  قیمت  بردن  باال  برای  فقط 

اکراه  و  جر  با  شاید  نهایت  در  که  می دانند  چون  بازی کن؛ 

دارند. نگه  را  بازی کنان  فصل  یک  بتوانند، 

چند  اروپا،  فوتبال  در  عرب  و  روسی  میلیاردرهای  حضور 

فصل خواب باشگاه های مثل رئال مادرید و بارسلونا را آشفته 

کرد که با عدم موفقیت چلسی و پاریسن ژرمن در اروپا، محروم 

شدن »من. سیتی« از لیگ قهرمانان و به وجود آمدن »فیر پلی 

تا  )حداقل  نیز  چنینی  این  رسمایه گذاری های  روزگار  مالی«، 

تر  با خیال راحت  آن ها می توانند  و  نبود  آمیز  امروز( موفقیت 

دست به تاراج سایر لیگ ها بزنند.

کرده  جلب  خود  به  را  همه  توجه  روزها  این  که  بازی کنی 

مر   9۴/1 قد  با  که  است  نارویجی  هالند«  »ارلینگ  است، 

روزی  از  بیشر  بازی کن  این  نام  می درخشد.  دورمتوند  در 

پول داران  با  مسابقه  در  پیش  چندی  او  که  افتاد  زبان ها  رس 

در  را   ... و  امباپه  نیامر،  حضور  تأثیر  و  زد  گل  دو  پاریسی، 

پاریسن ژرمن، از بین برد. هر چند در سال های اخیر رسانه ها 

کرده  عجله  رونالدو  و  مسی  با  جوان  بازی کنان  مقایسه ی  در 

کدام،  هیچ  اما  کردند؛  معرفی  آنان  قواره ی  در  را  بسیاری  و 

تابناک  دو ستاره ی  این  در حد  نتوانستند  امباپه  و  نیامر  حتا 

برای  استعدادی  را  »هالند«  روزها  این  شوند.  ظاهر  فوتبال 

به  می شود  او  با  که  این  می دانند؛  رونالدو  و  مسی  فراموشی 

آن چه در سال های  بود.  امیدوار  حضور هرن در مستطیل سبز 

این  رسیده  اثبات  به  رونالدو  و  مسی  جانشینی  برای  گذشته 

بدن  به  تنها  نه  دو  این  جانشینی  برای  بازی کنان،  که  است 

ورزیده و تکنیک ناب نیاز دارند که مهم تر از هر چیزی، باید 

ذهن فرا انسانی، برتری طلب و حرفه ای داشته باشند که در 

بازی کن  یک  در  است چنین خصوصیاتی  حال حارض سخت 

شود. جمع 

بازی کنی  نخستین  به  که  است  درخشانی  استعداد  هالند 

لیگ  در  اش  بازی  اولین  در  تا  شده  بدل  زنبورها  تاریخ  در 

باشگاه  این  برای  و جام حذفی آملان  لیگا  بوندس  قهرمانان، 

آنالیزورها و رسانه های جهان  گل زده است. حاال متام مترکز 

روی او متمرکز شده است. شبکه ی »اسکالی اسپورت« ایتالیا 

با  ثانیه  ۳0صدم  تنها  هالند،  که  است  رسیده  نتیجه  این  به 

رکورد جهانی رسعت اختاف دارد و او در بازی با پاریسن ژرمن 

ثانیه طی کند. توانسته است 60 مر را در 6٫6۴ 

ارلینگ هالند، در جام جهانی زیر 20 سال در یک بازی، 

در سالزبورگ  که  زمانی  و  را گشود  هندوراس  دروازه ی  بار   9

بود، در بازی با »خنک«، هت تریک کرد که او را پس از »رائول 

با 18 سال 11۳ روز، »وین رونی«  از رئال مادرید  گونزالس« 

از منچسر یونایتد با 18 سال و ۳۴0 روز به سومین بازیکنی 

روز،   58 و  19 سال  با  قهرمانان  لیگ  تاریخ  در  که  کرد  بدل 

سه گل زده است.

این روزها همه از هالند نوشته و او را جانشین بر حق مسی 

و رونالدو معرفی می کنند، کاری که پیش از این بارها و بارها 

به  کدام  هیچ  و  داده  انجام  نیز  دیگر  بازی کنان  خصوص  در 

اند. نرسیده  جایی 

هالند، فرصت تازه برای درآمدزایی
نعمت رحیمی

نویسنده

      حضور میلیاردرهای روسی و 

عرب در فوتبال اروپا، چند فصل 

خواب باشگاه های مثل رئال مادرید 

و بارسلونا را آشفته کرد که با عدم 

موفقیت چلسی و پاریسن ژرمن 

در اروپا، محروم شدن »من. 

سیتی« از لیگ قهرمانان و به وجود 

آمدن »فیر پلی مالی«، روزگار 

رسمایه گذاری های این چنینی نیز 

)حداقل تا امروز( موفقیت آمیز نبود 

و آن ها می توانند با خیال راحت تر 

دست به تاراج سایر لیگ ها بزنند.


