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انتخابات امریکا؛ زلزله ای شدید ترکیه و یونان را لرزاند
 دوئل بایدن و ترامپ در ایالت تعیین کننده فلوریدا 

 زلزلـه ای شـدید کـه بزرگـی آن را منابـع 
مختلـف تـا ۷ گـزارش کردهانـد، سـواحل 
غربـی ترکیـه و جزایـر سـاموس در یونـان 
را لرزانـد. شـمار کشـته هـا در ترکیـه تـا 
نفـر   ۱۲۰ از  بیـش  زخمیهـا  و   ۴ کنـون 
گـزارش شـده اسـت. شـهردار ازمیـر گفته 

کـه ۲۰ سـاختمان در ایـن اسـتان ...

امریـکا  رئیـس جمهـوری  ترامـپ  دونالـد   
در  دمکـرات  حـزب  نامـزد  بایـدن  جـو  و 
انتخابـات ریاسـت جمهوری امریکا روز سـه 
شـنبه همزمـان مشـغول کمپیـن در ایالـت 
کلیـدی فلوریـدا بـوده انـد. آقای بایـدن در 
جمـع هوادارانـش گفـت: »قدرت در دسـت 

شماسـت. اگـر فلوریـدا آبـی شـود،  ...
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 فتح ال کالسیکو توسط رئال و 
حرکت جالب بارسلونا

 واکنش زیدان به حرف های 
جنجالی بنزما علیه وینیسیوس

 مسـئوالن در دادسـتانی کل کشـور می گوینـد کـه پرونـده ی 

۱۷ نفـر به شـمول والی پیشـن والیـت میـدان وردک را به اتهام 

اختـاس بودجـه ی مبـارزه بـا کرونا بـه دادگاه فرسـتاده اند.

جمشـید رسـولی، سـخن گوی دادسـتانی کل گفـت کـه والی 

پیشـین، رییـس مالـی و اداری، مدیـر عمومـی عوایـد، مدیـر 

تـدارکات، مامـور اداری، مأمـور مخابـره آمبوالنـس، یـک عضو 

شـورای والیتـی، یـک کارمنـد شـهرداری، مسـتوفیت، رییـس 

سـکتوری، دو کارمنـد ریاسـت امنیـت ملـی، رییـس رشکـت 

عضـو  یـک  احمـدزی،  شـاکر  رییـس رشکـت  کـردت،  میـاد 

بـه  کـه  انـد  افـرادی  شـامل  خربنـگار  یـک  و  مدنـی  جامعـه 

اختـاس بودجـه ی کرونـا متهـم شـده اند.

کـه  شـده اند  متهـم  افـراد  ایـن  رسـولی،  آقـای  گفتـه ی  بـه 

منابـع محلـی در والیـت ارزگان می گوینـد کـه 

افغـان  نیروهـای  هوایـی  حمـات  نتیجـه ی  در 

والیـت،  ایـن  دهـراوود  ولسـوالی  مربوطـات  در 

ده هـا  و  کشـته  طالبـان  گـروه  جنگ جـوی   ۳۷

جنگ جـوی دیگـر ایـن گـروه زخمـی شـده اند.

قومانـدان  و  خلیلـزاد  زملـی  طالبـان،   

افغانسـتان،  در  ناتـو  نیروهـای  عمومـی 

بـه  زندانیـان و خامتـه دادن  روی رهایـی 

قرارگرفـن افـراد در لیسـت سـیاه، مذاکره 

نعیـم  محمـد  را  مطلـب  ایـن  انـد.  کـرده 

در  طالبـان  سیاسـی  دفـر  سـخنگوی 

اسـت. منـوده  نـر  تویـرش 

وی گفتـه اسـت که روز گذشـته، مـا برادر 

بـا  طالبـان  سیاسـی  دفـر  رئیـس  آخنـد 

هیـات همـراه، و زملـی خلیلـزاد مناینـده 

از  افغانـی  هـزار   ۸۰۰ از  بیـش 

بودجـه ی مبـارزه بـا ویـروس کرونـا را 

کرده انـد.  حیف ومیـل 

ایـن درحالـی اسـت کـه دادسـتانی 

براسـاس  نیـز  پیـش  روز  چنـد  کل 

بـازرس  اداره  ارسـالی  پرونـده ی 

دادسـتانی  بـه  ریاسـت جمهوری 

کل، ۲۱ نفـر به شـمول والـی برحـال 

والیـت هـرات را به اتهـام حیف ومیل 

معرفـی  دادگاه  بـه  کرونـا  بودجـه ی 

بـود. کـرده 

از ۳۴ میلیـون افغانـی از بودجـه ی کرونا متهم شـده اند.  اکنـون رسـولی می گویـد کـه ایـن افـراد به حیـف و میل بیش 

ارزگان  والـی  سـخن گوی  سـاحل،  احمدشـاه 

گفـت که ایـن تعـداد جنگ جویان گـروه طالبان 

در نتیجـه ی دو حملـه ی هوایـی نیروهـای افغان 

کشـته و زخمـی شـده اند.

تشـدید  دنبـال  بـه  سـاحل،  آقـای  گفتـه ی  بـه 

میلـر  اسـکات  جـرال  و  امریـکا،  خـاص 

در  ناتـو  نیروهـای  عمومـی  قومانـدان 

افغانسـتان و هیـات همراه شـان، نشسـت 

کـرده انـد. موصـوف عـاوه کرده اسـت که 

توافقنامـه  اهمیـت  روی  نشسـت،  دریـن 

امریـکا بـا طالبـان و تطبیـق کـردن متامی 

مـاده هـای آن بحـث بـه عمـل آمده اسـت.

نشسـت،  »دریـن  اسـت:  گفتـه  نعیمـی   

روی خاصـی زندانیـان باقیامنـده امـارت 

اسـامی، خامتـه دادن بـه لیسـت سـیاه، 

جنـگ در ولسـوالی دهـراوود، نیروهـای افغـان 

در  عقـرب(   ۸ )پنج شـنبه،  روز  را  حمـات  ایـن 

مناطقـی اجـرا کرده انـد کـه در جریـان هفتـه ی 

کـرده  سـقوط  طالبـان  گـروه  به دسـت  گذشـته 

بـود. سـخن گوی والـی ارزگان توضیـح داد کـه 

در حـال حـارض وضعیـت امنیتـی در ولسـوالی 

مشـرک  نیروهـای  کنـرل  تحـت  دهـراوود 

کـه  افـزود  سـاحل  اسـت.  دفاعـی  و  امنیتـی 

عملیـات تصفیـوی نیروهـای افغان ابتـدا از بازار 

ولسـوالی دهـراوود آغـاز شـده و به دیگـر مناطق 

احمدشـاه  هـم،  سـوی  از  می یابـد.  ادامـه  نیـز 

درگیری هـای  جریـان  در  کـه  گفـت  سـاحل 

ولسـوالی  در  گذشـته  سـاعت  بیسـت وچهار 

دهـراوود، یـک رسبـاز کشـته و یـک رسبـاز دیگر 

زخمـی شـده اسـت. او تأکیـد کرد کـه در جریان 

بـه غیرنظامیـان هیـچ آسـیبی  ایـن درگیری هـا 

افزایـش  اسـباب  و  و... همچنیـن عوامـل 

شـهدا،  اجسـاد  بـه  اهانـت  هـا،  عملیـات 

چاپـه زدن بـه زندانیـان رهـا شـده و شـهید 

کـردن آنهـا، گفتگـو شـده اسـت.«

وی افـزده اسـت کـه دریـن نشسـت، روی 

در  زندانیـان  بـا  انسـانی  غیـر  رفتارهـای 

تهاجمـی  حمـات  و  مببـاران  محابـس، 

امضاشـده  توافقنامـه  برخـاف  همـه  کـه 

نظرگیـری  در  و  شـناخت  و  باشـد  مـی 

عواملـی که سـبب ایجاد تنش ها میشـود،  

اسـت. نرسـیده 

والـی  سـخن گوی  روز؛  اطاعـات  گـزارش  بـه 

جنـگ  طوالنی شـدن  دلیـل  کـه  گفـت  ارزگان 

در ولسـوالی دهـراوود، تـاش نیروهای مشـرک 

امنیتی و دفاعی به خاطر جلوگیری از واردشـدن 

تلفات بـه غیرنظامیان و تخریب تأسیسـات عامه 

بـوده اسـت. سـاحل در  و خانه هـای مسـکونی 

عیـن حـال گفـت که در جریـان چند روز گذشـه 

هیـچ مرکز نظامی و ملکی در ولسـوالی دهراوود 

به دسـت طالبـان سـقوط نکـرده اسـت. او افـزود 

کـه طالبـان توانسـته بودنـد تنهـا چنـد منطقه را 

بـرای مـدت کوتاهـی تحـت کنـرل بگیرند.

افغانسـتان  جنـوب  در  ارزگان  ناامـن  والیـت 

والیـت  ایـن  از  بخش هایـی  در  دارد.  موقعیـت 

فعالیـت  و  حضـور  طالبـان  گـروه  جنگ جویـان 

دارنـد.  تروریسـتی  گسـرده ی 

یـادآوری  قابـل  آمـد.  عمـل  بـه  بحـث 

اسـت کـه بیـش از ٤٠ روز بـه اینسـو در 

شـهر دوحـۀ کشـور قطـر، میـان طالبـان و 

افغانسـتان،  حکومـت  مذاکراتـی  هیـات 

گفتگوهـای صلـح آغـاز شـده؛ اما تـا کنون 

روی طرزالعمـل مذاکرات هم توافق نشـده 

اسـت. بـا رشوع مذاکـرات یادشـده؛ جنگ 

هـا در افغانسـتان شـدت گرفتـه اسـت، که 

در نتیجـۀ آن هـر روز ده هـا تـن کشـته و 

مجـروح مـی شـوند. 

 رئـال مادریـد پس از تسـاوی لحظه آخـری در زمین گادباخ 

بـه مصـاف اوئسـکا خواهـد رفـت. کهکشـانی هـا کـه هفتـه 

گذشـته توانسـتند بارسـا را 1-3 شکسـت دهنـد، در صـورت 

برتـری بـر اوئسـکا بـه صـدر اللیگا بـاز مـی گردند.

زیـن الدیـن زیدان در نشسـت خربی بای با اوئسـکا گفت:» 

حریفـی  اوئسـکا  چـون  بـود  خواهـد  سـختی  بـازی  قطعـا 

خطرنـاک اسـت. در اسـپانیا تیـم کوچک نداریـم. همه قوی 

هسـتند و بـرای امتیـاز مـی جنگنـد. ...

در  فوتبـال  هـواداران  بـرای  فصـل  ال کاسـیکوی  اولیـن   

رسارس جهـان اصـاً ناامیـد کننده نبود چرا کـه رئال مادرید 

موفـق شـد در یـک بـازی بسـیار هیجـان انگیـز بارسـلونا را 

بـا نتیجـه 3-1 شکسـت دهـد. هـر دو تیـم در ابتـدای بـازی 

توسـط فدریکـو والـورده و آنسـوفاتی بـه گل دسـت یافتند تا 

مقدمـات یـک بـازی عالـی فراهـم شـود. بـا این حـال رضبه 

پنالتـی رسخیـو رامـوس و بعـد از آن گل متـام کننـده لـوکا 

مودریـچ باعـث شـد رئـال مادریـد پیروز شـود.

قراردادهـای  کـه  کـرد  اعـام  کشـور  ریاسـت جمهوری   

زمینـی،  عملیاتـی، خدمـات  مدیریـت  امنیتـی،  خدمـات 

کابـل،  هوایـی  میدان هـای  تکنالـوژی  و  سیستم سـازی 

هـرات، بلـخ و قندهـار بـا یـک رشکـت اماراتـی امضا شـده 

اسـت.

روز  قراردادهـا  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  ارگ  اعامیـه ی  در 

وفایـی زاده  محمدقاسـم  توسـط  عقـرب(   8 )پنج شـنبه، 

رییـس اداره هوانـوردی ملکـی و منصـور املنصوری رییس 

رشکـت »G٤2« امـارات متحـده عربـی امضـا شـده اسـت.

عطااللـه نصیـب، رییـس واحـد تسـهیل رسمایه گـذاری در 

مراسـم امضـای ایـن قراردادهـا گفتـه اسـت کـه همـکاری 

عربـی  متحـده  امـارات  ملکـی  هوانـوردی  بخش هـای  بـا 

براسـاس هدایـت رییس جمهـور ارشف غنی در سـفرش به 

آن کشـور، آغـاز شـده اسـت.

 »G٤2« آقـای نصیـب همچنـان گفتـه اسـت کـه رشکـت

امـارات متحـده عربـی در زمینه هـای هوانـوردی، انـرژی، 

خدمـات صحـی، تیـل و گاز و صنایع اسـتخراجی تجربه ی 

زیـاد دارد.

منصـور املنصـوری، رییس رشکت »G٤2« امـارات متحده 

فرصت هـای  آغـاز  را  قراردادهـا  ایـن  امضـای  نیـز  عربـی 

و  عربـی  متحـده  امـارات  نهادهـای  همـکاری  بیشـر 

افغانسـتان خوانـده اسـت. رییس جمهور غنـی نیز امضای 

گفتـه  و  خوانـده  اسـراتژیک«  »واقعـا  را  قراردادهـا  ایـن 

اسـت کـه افغانسـتان رسمایه هـای بزرگـی در میـدان های 

هوایـی خـود دارد، امـا متأسـفانه این ظرفیت ها شناسـایی 

نشـده اسـت. آقـای غنـی همچنـان گفتـه اسـت: »روابـط 

امـارات  و  افغانسـتان  میـان  سیاسـی  و  تاریخـی  نیـک 

متحـده عربـی را می تـوان مشـارکت کامـل همکاری هـای 

اقتصـادی نـام گذاشـت.«

غنـی گفتـه اسـت کـه افغانسـتان بـه میدان هـای هوایـی 

منحیـث زیربناهـای مهـم نـگاه می کنـد و در میدان هـای 

هوایـی اش بـه خدمـات معیـاری و معیارهایـی کـه از نـگاه 

مدیریـت عملیاتـی و خدمات زمینی مهم اسـت، نیاز دارد.

او تأکیـد کـرده اسـت کـه انتقال محصـوالت افغانسـتان از 

طریـق دهلیـز هوایی نیز باید براسـاس ایـن معیارها انجام 

بین املللـی حامـد  او، میـدان هوایـی  بـه گفتـه ی  شـود. 

کـرزی در کابـل ظرفیت هـای زیادی برای تبدیل شـدن به 

بسـر کارگو و مسـافران دارد. رییس جمهور غنی همچنان 

گفتـه اسـت که میدان هـای هوایـی بین املللی احمدشـاه 

بابـا و هـرات فاصلـه ی کوتاه به امارات متحـده عربی دارند 

و میـدان هوایـی بین املللـی موالنا جال الدیـن بلخی نیز 

می توانـد بـه نقطـه ی وصـل با آسـیای مرکزی مبدل شـود. 
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والی پیشین میدان وردک و ۱۶ نفر دیگر به اتهام اختالس بودجه ی کرونا به دادگاه معرفی شدند 

جنگ در ولسوالی دهراوود ارزگان؛ ۳۷ جنگ جوی طالبان کشته شدند 

طالبان و خلیلزاد باردیگر بر عملی شدن توافقنامه شان تاکید کردند 

خدمات امنیتی و مدیریت عملیاتی 
چهار میدان هوایی به شرکت 

اماراتی سپرده شد 

پیوند ناگسستنی
 طالبان و القاعده 

بـر  نزدیـک  از  از مقامـات ملـل متحـد کـه   اخیـرا یکـی 
فعالیـت هـای گـروه های تروریسـتی هـم چـون طالبان، 
گـرای  افـراط  هـای  گـروه  دیگـر  و  داعـش  و  القاعـده 
تروریسـتی نظـارت مـی کنـد بـا بـی بی سـی گفته اسـت 

کـه مناسـبات میـان القاعـده و طالبـان ...

 محمد هدایت

 هیـچ فلمـی تارانتینـو را در دوران کودکـی بـه وحشـت 

نینداختـه، امـا گـزارش پلیـس لس آنجلس قطعـاً  چنین 

رویـداد  در  حضـور  بـا  تارانتینـو«  »کوئنتیـن  کـرده. 

»پیلی فسـت« نیویـورک بـرای معرفی فصـل دوم رسیال 

شـبکه ی   )History of Terror( وحشـت«  »تاریخچـه 

AMC، از ترس هـای دوران کودکـی خـود گفـت. او در 

پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـه چیـزی او را در دوران 

کودکـی بیـش از همـه می ترسـانده، ...

فرصت های ختم منازعه به نفع 
جمهوریت در گفتگو های صلح 

افغانستان

اقتصاد فقیر، اما ثروتمند 
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۲

۲

سرمقاله

  طالبان 40 قاچاقبر را تحت 
نام زندانیانش آزاد کرده است

 در مـاه اکتوبـر  سـال 2٠18 بـود کـه به شـکل رسـمی 

فلـم  کارگردانـی  وظیفـه  اسـتوری  تیـم  شـد  اعـام 

الیواکشـن تـام و جـری را برعهـده خواهـد داشـت و بـا 

کمپانـی بـرادران وارنـر همـکاری خواهد کرد. داسـتان 

سـیلربمن،  کیتـی  رایـت،  کریـگ  توسـط  فلـم  ایـن 

و  اسـت  نوشـته شـده  و کویـن کاسـتلو  پـرورس  آپریـل 

ایـن  در  تهیه کننـده  به عنـوان  نیـز  دیفاریـا  کریسـتوفر 

پـروژه همـکاری دارد. درواقـع در سـال 2٠٠9 و بعـد 

از موفقیـت فلـم آلویـن و سـنجاب ها بـود که سـازندگان 

ابتـدا بـه فکـر تولید فلم تـام و جـری افتادنـد. رسانجام 

در سـال 2٠18 بـود کـه کمپانـی  ...

 آیا درجه  بندی سنی برای 
نوابغ هم الزم است؟

 تاریخ اکران فلم تام و جری

۴

۴

رئیس جمهوری:



 محمـد ارشف غنـی رئیس جمهوری کشـور 

می گویـد کـه گـروه طالبـان از 40 قاچاقرب 

پـول گرفتـه و آنـان را تحـت نـام زندانیانش 

آزاد کرده اسـت.

آقـای غنـی روز پنجشـنبه 8 عقـرب کـه بـه مناسـبت میـاد 

کـه  گفـت  می کـرد،  سـخرنانی  کابـل  در  اسـام  پیامـرب 

قاچاقـربان آزاد شـده بـه اتهـام عضویـت در گـروه طالبـان 

بودنـد. نشـده  دسـتگیر 

گـروه طالبـان بعـد از امضـای توافقنامـه ی صلـح بـا ایـاالت 

 براسـاس تازه تریـن آمارهـا از منابـع بهداشـت والیـت هـرات 

ایـن شـهر  زندانیـان  از  نتیجـه شـورش دیشـب شـاری  در 

دسـتکم ۸ نفـر کشـته و و ۱۲ نفـر دیگـر زخمـی شـده اند.

از  تیرانـدازی  صـدای  بـا  دیـروز  شـام  شـش  درگیـری  ایـن 

سـاختان زنـدان هرات آغاز و ناوقت شـب گذشـته بـه پایان 

رسـید.

رفیـق شـیرزی، سـخنگوی ریاسـت صحـت ایـن والیـت روز 

پنجشـنبه )۷ عقـرب( گفـت کـه از ایـن رویداد هشـت کشـته 

کـه همـه زندانـی هسـتند و ۱۲ زخمـی از جملـه ۴ نفـر از 

ماموریـن زنـدان بـه بیارسـتان منتقـل شـده اند.

شـب گذشـته ابراهیم محمدی، رئیـس اداره آمبوالنس هرات 

گفتـه بـود کـه »در نتیجـه این شـورش تاکنـون دو نفر کشـته 

و ۱۸ زخمـی بـه بیارسـتان منتقـل شـده اند.« او گفتـه بـود 

کـه افـراد کشته شـده یـک پولیـس و یـک زندانـی بوده اند.

نیروهـای ارتـش در زون شـال رشق اعـام کرده انـد کـه در 

یـک حملـه هوایـی بر محـل تجمع طالبـان در بدخشـان ۲۰ 

و  کشـورها  از  یـی  اعامیـه  در  کابـل  در  بریتانیـا  سـفارت 

نهادهـای سـازمان ملـل متحـد می خواهد کـه در گفتگوهای 

صلـح بـرای زنـان نقـش معنـاداری فراهـم بسـازند و در برابـر 

خشـونت از آنـان محافظـت کننـد.

بریتانیـا تأکیـد مـی ورزد کـه بـی مشـارکت زنـان، مذاکـرات 

صلـح شکسـت خواهـد خـورد.

بربنیـاد این اعامیه، بررسـی نشـان داده اند که با مشـارکت 
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 د پکتيـا واليـت اوسـېدونکي د وسـله والـو طالبانـو لخـوا د 

جګـړې شـدت نه بښـل کېدونکـی عمل بـويل او وايي چې د 

جګـړې د دوام لپـاره هېـڅ پلمـه نـه ده پاتې او يـاده ډله دې 

د اسـام پـه بهانـه جګـړې نـه کوي.

درې  د  کـې  ولسـوالۍ  ځـدراڼ  وزې  پـه  خـربې  دا  دوی 

ولسـواليو د قومـي مرشانـو او ځوانانـو لخـوا د جمهوريـت پـه 

ماتـړ د يـوې ولـي غونـډې پـه تـرڅ کـې وکـړې.

قومـي مـرش خانـو خـان وويـل چې پـه روانـه جګړه کـې ټول 

زیـان افغانانـو او د جګـړې هـر ډول ګټـه پرديـو ته رسـیږي.

خـان وايـي: ))زمـوږ د زړه او خولې همدا خـربه ده چې وروره 

نـور بايـد جګـړه ختمـه يش، د څـه لپـاره جنـګ روان دی؟ 

خارجـي خـو روغ او مصـون دی، تـا خـو پـه مـا پسـې چـاړه 

رااخيسـتې. زه لـه تـا ښـه مسـلان یـم.((

د وزې ځـدراڼ ولسـوالۍ اوسـېدونکي حاجـي کريـم پـژواک 

تـه وويـل چـې د وسـله والـو طالبانـو لخـوا جګـړې تـه پلمـې 

تراشـل بـې بنسـټه دي او پـه کار ده چـې يـاده ډلـه نـور لـه 

ويجاړيـو الس واخـي.

دی،  عزيـز  او  کلیـوال  زمـا  صيـب  ))حقـاين  وايـي:  کريـم 

ليکـو  پـه  طالبانـو  د  اوس  پېژنـم چـې  نـور  ډېـر  همداسـې 

کـې دي، خـو اوس زه دا ورتـه وايـم چـې وروره اوس وخـت 

او حـاالت بـدل شـوي، افغانـان او ټولـه دنيـا پـر دې پـوه ده 

چـې دا اسـتخبارايت جګـړه ده او د اسـام او مذهـب خـربه 

پـه کـې نشـته.((

د ګـردې څېـړۍ، شـواک او وزې ځـدراڼ ولسـواليو د دينـي 

عاملانـو پـه اسـتازيتوب مولـوي دينـه ګل وويـل چـې جګـړه 

د ټولـو سـتونزو مـور ده او بايـد د روانـو سـتونزو د حـل لپـاره 

سـيايس حـل الر ولټـول يش.

او  پـه سـوله  تعالـی حکـم دی،  اللـه  د  هغـه وويل:))سـوله 

کـراري کـې چـې کـوم کار کېـدای يش او څومـره اصـاح 

راتـای يش، پـه جګـړه کـې نـه يش راتـای، کـه نـه زمـوږ 

ملـک بـه تـر ټولـو ډېـر ښـه او اصـاح و.((

د ځوانانـو لـه ډلـې عبداملجيـد ظريـف وويل چې وسـله وال 

طالبـان دې د خپلـو هغو ادعـاوو ثابتولو لپـاره چې ګواکې د 

ولـس د ارامـي لپـاره مبـارزه کـوي، د خلکو له غوښـتنې رسه 

سم سـوله وکړي.

امـا بـا گذشـت بیـش از یـک مـاه، گـروه متـاس کـه بـرای 

بـه  تاکنـون  بـود،  شـده  تشـکیل  گفتگوهـا  سـازی  زمینـه 

نتیجـه ای نرسـیده اسـت و گفتگوهـا در هالـه ای از ابهـام 

دارد. قـرار 

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور در روز تجلیـل از 

میـاد پیامـرب، یـک بار دیگـر بر صلـح تاکید کـردو گفت که 

چیـزی کـه از راه صلـح صورت می گیـرد، از راه جنگ صورت 

بـه دسـت منی آید.

بـا وجـود اینکـه بیـش از یـک مـاه از تشـکیل گـروه متـاس 

سرمقاله

از  کـه  متحـد  ملـل  مقامـات  از  یکـی  اخیـرا   

نزدیـک بر فعالیـت های گروه های تروریسـتی 

هـم چـون طالبـان، القاعـده و داعـش و دیگـر 

نظـارت  تروریسـتی  افـراط گـرای  گـروه هـای 

کـه  اسـت  گفتـه  بـی سـی  بـی  بـا  کنـد  مـی 

از  پـس  طالبـان  و  القاعـده  میـان  مناسـبات 

گذشـت چندیـن مـاه از امضـای توافقنامـه بـا 

ایـاالت متحـده تغییـری نکـرده اسـت و روابـط 

ایـن دو گـروه هـم چنـان پابرجا اسـت. در این 

گفتگـو تاکیـد گردیـده اسـت کـه روابـط میـان 

دو  هـر  و  اسـت  تاریخـی  طالبـان  و  القاعـده 

طـرف در سـطح رهـربی خـود تاکیـد ورزیـده 

انـد کـه ایـن روابـط دو طـرف خدشـه ناپذیـر 

اسـت و هیـچ چیـزی منـی توانـد میـان هـر دو 

گـروه فاصلـه بینـدازد. 

تعهـدات  از  یکـی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

طالبـان در توافقنامـه قطـر قطـع ارتبـاط ایـن 

گـروه بـا القاعـده بـوده اسـت. امـا تا کنـون به 

نظـر می رسـد کـه در میـدان عمل نیـز ارتباط 

میـان طالبـان و القاعـده مسـتحکم تـر از آن 

کننـد.  مـی  فکـر  آمریـکا  مقامـات  کـه  اسـت 

درتـازه تریـن مـورد فـرد شـاره 2 القاعـده در 

ولسـوالی انـدر والیت غزنی به دسـت نیروهای 

امنیتـی افغانسـتان کشـته شـد و ایـن مسـاله 

نشـان مـی دهـد کـه فاصلـه میـان طالبـان و 

القاعـده تنهـا یک خیال باطل از سـوی جامعه 

بیـن املللـی و یـک امـر محـال در نـزد رهربان 

القاعـده وگـروه طالبـان اسـت. 

القاعـده  طالبـان  میـان  تاریخـی  لحـاظ  بـه 

تصـور  گونـه  هـر  کـه  اسـت  برقـرار  پیونـدی 

گـروه  دو  ایـن  میـان  ارتبـاط  قطـع  بـر  مبنـی 

تروریسـتی را ناممکـن مـی کنـد. اگر یـاد مان 

باشـد در سـال 2001 وقتی برج هـای تجارت 

جهانـی در نیویـورک مـورد حملـه تروریسـتی 

از سـوی القاعـده قـرار گرفـت تنهـا جایـی کـه 

بـرای ایـن گـروه امن اعـان گردید افغانسـتان 

بـود. طالبـان بـا پنـاه دادن بـه القاعـده و رد 

درخواسـت ایـاالت متحـده مبنـی بـر تحویـل 

رسان القاعـده بـه ایـن کشـور جنـگ طوالنـی 

افغانسـتان را به جان خرید و مردم افغانسـتان 

را وارد یـک بحـران دیگـر کرد. حملـه آمریکا به 

را سـقوط  نظـام طالبانـی  اگرچـه  افغانسـتان 

داد و عـر جدیـدی بـرای مردم افغانسـتان به 

ارمغـان آورد. امـا بـرای خشـونت گـروه افراطی 

و تروریسـم مذهبـی بهانـه هـای جدیـدی نیـز 

خلـق کـرد. گـروه هـای افراطـی و تروریسـتی 

چـون طالبـان القاعـده و ده هـا گـروه خـرد و 

بـزرگ دیگـر افراطـی دو بـاره بـه نام جهـاد در 

افغانسـتان حضـور پیدا کردنـد و اینک نزدیک 

بـه دو دهه اسـت که به کشـتار مـردم با همین 

پردازند.  مـی 

افراطـی و  بـدون شـک در میـان گـروه هـای 

برنـد  یـک  و  آشـنا  نامـی  القاعـده  تروریسـتی 

اسـامه  یعنـی  آن  بنیانگـذار  نـام  و  جهانـی 

بـن الدن هـم چنـان در نـزد همـه گـروه هـای 

تـوان  مـی  حتـی  اسـت.  مقـدس  تروریسـتی 

گفـت کـه ایجاد گـروه طالبان به نحوی دسـت 

پـرورده بـن الدن اسـت. از زمـان هـای دورتر و 

عـر جهـاد علیـه شـوروی سـابق بسـیاری از 

گـروه هـای جهـادی تحـت حایت عـرب های 

افغـان بودنـد که بـا انگیزه جهاد با شـوروی در 

کنـار ایـن گـروه هـا در جبهـه های افغانسـتان 

از  القاعـده  و  بـن الدن  بودنـد.  یافتـه  حضـور 

بقایـای هـان عـرب های افغـان بودنـد که در 

زمـان امـارت اسـامی طالبـان برای خـود نظم 

و تشـکیات منظـم بـرای ظهـور در سـطح بین 

املللـی سـاختند. در ابتدا طالبـان را با کمک 

آی اسـی آی سـاختند و پـس از آن از خدمـات 

بعـدی آن بهـره منـد شـدند. اکنون اگر کسـی 

فکـر مـی کنـد کـه ارتبـاط القاعـده و طالبـان 

گسسـتنی اسـت سـخت در اشـتباه اسـت. 

اگرچـه در توافقنامـه قطـر کـه میـان طالبـان 

و ایـاالت متحـده بـه امضـا رسـیده اسـت ایـن 

مسـاله بـه گونه روشـن از سـوی طالبـان تعهد 

نیـک مـی  امضـا کننـدگان  امـا  شـده اسـت. 

در  نیسـت.  ممکـن  امـری  چنیـن  کـه  داننـد 

واقـع اگـر میـان طالبـان و گـروه هـای افراطی 

چـون القاعـده پیونـدی وجـود نداشـته باشـد 

از بیـن  ایـن گـروه هـا  متـام فلسـفه وجـودی 

مـی رود. اساسـا طالبـان و القاعـده بـه وجـود 

آمـده انـد تـا بـرای خافـت اسـامی در جهـان 

مبـارزه کننـد و افغانسـتان بهرتین جـای برای 

تحقـق چنیـن امـری اسـت. در واقـع برقـراری 

نیـز  و  خـاص  قرائـت  بـا  اسـامی  حکومـت 

افغانسـتان  کـه  ایـده  ایـن  تحقـق  جغرافیـای 

باشـد، ماهیـت اصلـی هـر دو گروه تروریسـتی 

طالبـان و القاعـده را تشـکیل می دهـد. پیوند 

طالبـان و القاعـده هـم در آرمـان هـا و آرزوهـا 

و هـم در عـامل واقـع بـه قـدری قـوی و محکـم 

دو  ایـن  میـان  جدایـی  گونـه  هـر  کـه  اسـت 

ناممکـن بـه نظـر مـی رسـد. مگـر این کـه این 

دو گـروه تروریسـتی و یـا یکـی از آن هـا کامـا 

در ماهیـت و اهـداف خـود تغییـرات اساسـی 

بیـاورد. امـری کـه حداقـل فعـا امـکان ناپذیر 

اسـت. 

از صفحه1

د هغـه پـه وينـا ژر بـه دغـه قراردادونـه يـو ځـل بيـا اعـان ته 

ورکـړل يش، چـې د يوې مياشـتې په موده کـې به له قانوين 

پروسـيجر وروسـته د ورځې په قيمت په قـرارداد ورکړل يش.

ویـروس  د کرونـا  راز الرښـوونه کـړې چـې  امرخېـل همـدا 

پـر مهـال د سـاختاين قراردادونـو د اضافـه کارۍ ارزونـه 

دې تـررسه يش او د قانـون لـه مخـې دې د رامنځتـه شـوې 

سـتونزې پـه اړه اجـرات تـررسه يش .

د ننګرهـار وايل امـر کـړی چـې د قراردادونـو مديـر پـه ځای 

يـو وړ کـس پـر دنـده وګومـارل يش او سـیمه ییـزو ارګانونـو 

خپلواکـې ادارې تـه د اعـان پـه موخه د یاد بسـت په ګډون 

نـور بسـتونه وړاندیـز يش، ترڅـو د ازادۍ سـیالۍ الرې ورتـه 

وړ کسـان وګومـارل يش.

پـژواک خـربي اژانـس پـرون داسـې يـو راپـور خپـور کـړ چې 

د جـال ابـاد ښـاروالۍ د تېلـو پـه قـرارداد کـې نـږدې شـپږ 

میلیونـه افغانـۍ اختـاس شـوی.

د يـاد راپـور تر خپرېدو يـوه ورځ وروسـته د ننګرهار وايل ضيا 

الحـق امرخيـل د لـړم پـه امته رسـنيو تـه وويل چـې د جال 

ابـاد ښـاروالۍ د تېلـو، پـرزه جاتـو او روغنياتـو قراردادونـه د 

لـوړو قیمتونـو له امله فسـخه شـوي دي.

امرخېـل وايـي چـې د خلکـو لـه شـکايتونو وروسـته د ګـډ 

پـاوي پـه واسـطه د جـال ابـاد ښـاروالۍ لـه لـوري د تېلو، 

پـرزه جاتـو او روغنياتـو قراردادونـه يـې وڅېـړل چـې د لـوړو 

نرخونـو لـه املـه یـې قراردادونـه فسـخه او د قراردادونو مدیر 

یـې لـه دنـدې ګوښـه کړ.

روغنياتـو  او  جاتـو  پـرزه  تېلـو،  د  ښـاروالۍ  د   ننګرهـار  د   

قراردادونـه وروسـته تـر هغه فسـخه اعان شـول چـې پژواک 

خـربي اژانـس يـې پـه اړه راپـور خپـور کـړ.

د پژواک د راپور تر خپرېدو وروسته د ننګرهار د ښاروالۍ
 قراردادونه فسخه اعالن شول

کارتون

پیوند ناگسستنی 
طالبان و القاعده

محمد هدایت  

متحـده امریـکا، فهرسـتی 5 هـزار تنـی از زندانیانـش را بـه 

حکومـت داد تـا آزاد شـوند.

حکومـت بیـش از 4600 زندانـی کـه فهرسـت شـده بـود را 

آزاد کـرد امـا گفـت که 400 تـن  دیگر آنان را بـه دلیل های 

چـون قاچـاق، حـق العبـدی آزاد منی کند. 

امـا ایـن تعـداد بعـد برگـزاری لویه جرگـه مشـورتی صلـح، با 

توجـه بـه آرای اشـرتاک کننـدگان، آزاد شـدند تـا روند صلح 

تسـهیل یابـد و گفتگوهـا بیـن هیات دولـت و گـروه طالبان 

آغاز شـود.

انگیـزه و علت دقیق این شـورش تاکنون نیز مشـخص نشـده 

امـا بـه گفتـه شـاری بدرفتـاری مسـئوالن زنـدان علـت ایـن 

شـورش بوده اسـت.

بـه  هـرات  پولیـس  فرماندهـی  سـخنگوی  گذشـته  شـب 

مسـئولیت  مـورد  ایـن  در  جزییـات  ارائـه  گفـت  خربنـگاران 

مدیریـت زنـدان اسـت امـا مسـئوالن زنـدان از اظهـار نظر در 

می کننـد. خـودداری  مـورد  ایـن 

دفـرت  رئیـس  رحیمـی؛  عبدالقـادر  بی بی سـی؛  گـزارش  بـه 

سـاحوی کمیسـیون حقـوق بـرش گفـت بررسـی ها در مـورد 

انگیـزه ایـن رویـداد آغـاز شـده اسـت.

زنـدان هـرات حـدود سـه هـزار زندانـی دارد و سـاختان آن 

قدیمـی اسـت و گنجایـش ایـن همـه زندانـی را نـدارد. پیش 

از ایـن هـم زنـدان هرات شـاهد اعتصاب غـذا و اعرتاض های 

بـوده امـا ایـن شـورش کم سـابقه بـه نظر می رسـد. 

جنگ جـو کشـته و هفـت تـن دیگـر زخمـی شـده اند.

افغـان در ولسـوالی  از سـوی هوابـازان  ایـن حملـه هوایـی 

بـاالی والیـت بدخشـان اجـرا شـده اسـت. یفتـل 

ارتـش مسـتقر در  نیروهـای  عبداملنـان نظـری، سـخنگوی 

پنج شـنبه،  روز  حملـه  ایـن  کـه  می گویـد  بدخشـان  والیـت 

هشـتم عقـرب اجـرا شـده اسـت.

طبـق معلومـات نظـری، در ایـن حمله سـه قـرارگاه، سـاح و 

مهـات طالبـان نیـز از بیـن برده شـده اسـت.

در روزهـای اخیـر والیـت بدخشـان شـاهد گسـرتش ناامنـی 

بـوده اسـت، بـه گونه ای کـه درگیری بـه مرکز ایـن والیت نیز 

رسـیده است.

چندیـن ولسـوالی بدخشـان بـه خـط نخسـت  نـربد تبدیـل 

شـده اسـت. 

زنـان، امـکان شکسـت گفتگوهـای صلـح تـا شـصت و چهـار 

درصـد کاهش مـی یابد.

بـا ایـن حـال، بـه گفتـه بریتانیـا از سـال ۱۹۹۰ تـا ۲۰۱۷ 

میـادی، در روندهـای صلـح در جهـان، زنـان نقـش اندکـی 

اند داشـته 

یـک  بـرای رشق میانـه، در  بریتانیـا  وزیـر  جیمـز کلیورلـی، 

نشسـت از راه دور با سـازمان ملل متحد گفت که نیاز اسـت 

تـا رهـربان دنیـا حـرف هـای شـان را بـه عمـل مبـدل کنند.

در یـک سـخرنانی مجـازی به سـازمان ملل به روز پنجشـنبه، 

چیمـز کلیفرلـی، وزیردولت بریتانیا برای رشق میانه سـاختار 

تـازه پشـتیبانی بـرای زنـان بـه کمـک مالـی بریتانیـه را بـه 

مثابـه اولیـن رهنمـود جهانـی را اعـام کـرد، بـه ویـژه بـرای 

حایـت از آن زنـان صلـح سـاز.

او گفـت: »مـا ایـرنا مـی دانیـم کـه هـر زمانـی زنـان روی میز 

مـی نشـینند ، مذاکرات صلح کمرت به شکسـت مـی انجامد. 

بـه همیـن دلیل بیسـت سـال پیش، هر کشـوری در سـازمان 

ملـل متعهد شـد تا مشـا رکت زنـان در بحث صلـح را افزایش 

دهـد. بـا وجـود ایـن سـطح مشـارکت زنـان هنـوز هـم پایین 

اسـت و هـر زمانـی که زنان شـامل رونـد می شـوند، تهدیدها 

علیه شـان بیشـرت می شـود.«

او افـزود کـه  اکنـون رهـربان جهـان بایـد بـه سـخنان شـان 

جامـه عمـل بپوشـانند و از رهـربی بریتانیـا بـرای حفاظت از 

زنانـی کـه در خـط مقـدم قـرار دارنـد، پیـروی کننـد و بـرای 

بلنـد بـردن سـطح مشـارکت آنـان تـاش کننـد. 

تازگـی یـک هیـأت مذاکـره  کننـده ی دولـت  بـه  گذشـته، 

در  طالبـان  مذاکـره  کننـده ی  هیـأت  بـا  کـه  می گویـد 

مذاکـرات  در  قطـر  دولـت  تسـهیل کننده ی  نقـش  مـورد 

کرده انـد. توافـق  بین االفغانـی 

ایـن عضـو هیـات مذاکـره کننده دولـت که نخواسـت نامش 

در گـزارش نوشـته شـود، روز جمعـه 9 عقـرب بـه روزنامـه 

افغانسـتان ما گفـت کـه بعد از ایـن دولت قطـر، میان هیات 

گفتگـو کننـده پیـام رد و بـدل می کنـد.

جلسـه  چندیـن  تاکنـون  قطری هـا  کـه  کـرد  یـادآوری  او 

و گـروه طالبـان  اعضـای هیـات گفتگـو کننـده دولـت  بـا 

داشـته اند و ایـن دیدارهـا ادامه خواهد داشـت. او اما تأکید 

کـرد کـه هنـوز هیـچ پیرشفتـی حاصـل نشـده اسـت.

در  قطـر  دولـت  تسـهیل کننده ی  نقـش  روی  توافـق  از 

مذاکـرات دولـت و طالبـان درحالـی سـخن گفتـه می شـود 

کـه دو طـرف در نخسـتین روزهـای آغـاز مذاکـرات صلح در 

مـورد عـدم دخالـت طـرف سـوم در ایـن رونـد توافـق کـرده 

بودنـد.

مذاکرات صلح افغانسـتان در بیسـت ودوم سـنبله در دوحه، 

پایتخـت قطـر افتتـاح شـد. از آن زمـان تاکنـون هیأت هـای 

توافـق  بـه  مذاکـرات  طرزالعمـل  روز  نتوانسـته اند  مذاکـره 

برسند.

طالبـان بر پیشـربد مذاکـرات برمبنـای توافق نامـه ی امریکا 

و طالبـان و حـل اختافـات احتالـی مطابـق فقـه حنفـی 

تأکیـد دارنـد، امـا دولـت افغانسـتان می گویـد کـه در کنـار 

توافق نامـه ی امریـکا و طالبـان، اعامیـه ی مشـرتک کابـل 

دولـت  باشـد.  مذاکـرات  مبنـای  بایـد  نیـز  واشـنگنت   –

افغانسـتان همچنـان می گویـد کـه اختافـات احتالـی در 

جریان مذاکرات باید براسـاس رشیعت اسـامی حل شـود.

رسـانه های غربـی گـزارش داده اند کـه مقام هـای اوکراینی 

یـک مـرد افغـان را بـه اتهـام آدم ربایی، بازداشـت و روز سـه 

شـنبه )۶ عقـرب( بـه آمریکا مسـرتد کـرده اند.

فـرد متهـم، حاجـی نجیب اللـه ۴۲ سـاله متهـم اسـت کـه 

و  تایمـز  نیویـورک  راد، خربنـگار  دیویـد  سـال ۲۰۰۸،  در 

دو همـکار افغـان او را ربـود، بـه پاکسـتان منتقـل و ۷ مـاه 

زندانـی کـرد.

دیویـد راد، خربنـگار نیویـورک تایمز، همراه بـا طاهر لودین 

خربنـگار افغـان و یـک راننـده افغـان، بـرای انجـام مصاحبه 

بـا یکـی از فرماندهـان طالبـان از کابل حرکـت کردند که از 

سـوی نجیب اللـه و دو همدسـتش، در حومـه کابـل ربـوده 

شدند.

در  بـودن،  گـروگان  مـاه   ۷ از  بعـد  لودیـن  و  راد  آقـای 

وزیرسـتان شـالی در پاکسـتان، در ماه جون سال ۲۰۰۹، 

در تاریکـی شـب، توانسـتند فـرار کننـد و خـود را بـه یـک 

آنهـا چنـد  راننـده  برسـانند.  پاکسـتانی  نیروهـای  پاسـگاه 

هفتـه بعـد فـرار کـرد.

نیویـورک تایمـز آن زمـان خـرب ربوده شـدن خربنـگار خود را 

تا فـرار او منتـرش نکرد.

کیفرخواسـت علیـه نجیب اللـه، او را بـه آدم ربایی، گروگان 

در  خشـونت  بـرای  اسـلحه  از  اسـتفاده  و  توطئـه  گیـری، 

جنایـت متهـم می کنـد. هـر کـدام از ایـن مـوارد احتـال 

حبـس دایمـی را دارد.

نجیـب اللـه کـه گفتـه می شـود فرمانـده طالبـان بـوده، در 

جریـان صحبـت بـا قاضـی دادگاه، روز چهارشـنبه ۸ عقرب 

گفتـه اسـت کـه او تاجـر اسـت، یـک خانـه در کابـل و یـک 

خانـه در دبـی دارد، ازدواج کـرده اسـت و ۷ فرزنـد دارد.

آقـای نجیـب اللـه، از دادگاه خواسـته اسـت کـه او را بـا قید 

وثیقـه آزاد کند.

دو همدست نجیب الله هنوز آزاد اند. 

د پکتيا اوسېدونکي: طالبانو دې نور د اسالم په نوم جګړه نه کوي

  طالبان 40 قاچاقبر را تحت نام زندانیانش آزاد کرده است

پایان شورش در زندان هرات؛
 هشت زندانی کشته و ۱۲ نفر از جمله 4 مامور پولیس زخمی شدند 

۲0 جنگ جو در یک حمله هوایی
 بر تجمع طالبان در بدخشان کشته شدند  

تأکید بریتانیا بر مشارکت معنادار زنان در مذاکرات صلح 

گروگان گیری ۱۲ سال قبل خبرنگار نیویورک تایمز؛
 متهم افغان در اوکراین بازداشت شد 
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ــود  ــع خ ــل مناف ــک اص ــوان ی ــه عن ــا ب ــر، آمریکایی ه ب

شــان را ترجیــح  می دهنــد. موضــوع نرمــش در برابــر ایــده 

ــاز  ــل ب ــن اص ــه همی ــتان ب ــارت در افغانس ــت ام ــاز گش ب

 می گــردد. اگــر منافــع اســراتژیک ایــاالت متحــده بــا بــاز 

گشــت امــارت اســا می تأمین شــده بتوانــد، مشــکلی 

ــود. نخواهــد ب

ــه برخــی از قدرت هــای  4.موضــع خنثــی و بــی طرفان

دخیــل

ــل  ــه مث ــل در قضی ــر دخی ــای دیگ ــدادی از قدرت ه    تع

چیــن، روســیه و ایــران بــا احیــای امــارت در صورتــی کــه 

منافــع ملــی آن هــا را تهدیــد نکنــد، مشــکلی ندارنــد. 

ــکا،  ــور نظا می آمری ــر حض ــدن خط ــی ش ــورت منتف در ص

آن هــا بیشــر طرفــدار یــک مرجــع سیاســی واحــد هســتند 

کــه صاحیــت تصمیــم گیــری در تعامــل بیــن املللــی و 

ــه  ــا نظا می ک ــد، ت ــته باش ــی را داش ــت داخل ــن امنی تأمی

ــد.  ــی باش ــک متک ــای دموکراتی ــردم و ارزش ه ــه رأی م ب

برعکــس، تعــدادی از ایــن کشــور ها بــا نظــام دموکراتیــک 

ــی  ــه خوب ــان میان ــود ش ــور های خ ــاالر در کش ــردم س و م

ندارنــد. امــا در عیــن حــال، هیچــدام آن هــا از تــداوم 

جمهوریــت در افغانســتان احســاس خطــر منی کننــد. 

ــل  ــه دلی ــارت اســامی، آن هــم ب ــای ام ــد ازاحی ــا هن تنه

ــراس دارد. ــتان ه ــه پاکس ــتگی ب ــرض وابس ــش ف پی

ــل  ــداد قاب ــرای تع ــت ب ــت از جمهوری ــن، حامی ــا برای    بن

توجهــی از بازیگــران خارجــی جنــگ و صلــح افغانســتان، 

صلــح افغانســتان تنهــا بــه اراده دولــت و جریــان طالبان 

متکــی نخواهــد بــود، هامنطــوری کــه جنگ افغانســتان 

بلکــه  نیســت  جنــگ دو جریــان متخاصــم داخلــی 

عوامــل پیچیــده و در هــم تنیــده داخلــی، منطقــه ای، 

فرامنطقــه ای و جهانــی در آن دخیــل اســت. البتــه 

ــا  ــه رصف ــوان، ســاده انگاران ــگ افغانســتان را متی ت جن

ســناریوی ســاخته و پرداختــه خارجی هــا دانســت. ایــن 

جنــگ ریشــه درتضاد هــا، تعارضــات و تناقضــات عمیــق 

جامعــه ی مــا دارد، امــا در عیــن حــال عوامــل خارجــی 

متعــدد در پایــداری، گســردگی، جهــت دهــی و ابعــاد 

ــده و  ــن کنن ــش تعیی ــد، نق ــن رسح ــا بدی ــر آن ت ویرانگ

ــد. ــرده و  می کن ــی ایفاک حیات

ــی اســت. در  ــح آمدن ــن کــه صل ــل توجــه ای ــه قاب    نکت

ســنت حاکــم برتاریــخ بــر جنــگ ابــدی جایــی نــدارد و 

هــر جنگــی طاقــت و ظرفیــت زمانــی و محیطــی خــاص 

پیــج و  افغانســتان هــم متــام  خــود را دارد. جنــگ 

خم هــای طبیعــی و تصنعــی خــود را پشــت رسگذاشــته 

اســت. بــه نظــر  می رســد کــه ظرفیــت تحمــل تــداوم آن، 

ــن  ــی و بی ــر بیرون ــم در بس ــی و ه ــر داخل ــم در بس ه

املللــی تکمیــل شــده باشــد. بــه اعــراف رصیــح متــام 

اطــراف قضیــه، جنــگ بــه بــن بســت رســیده اســت. بنــا 

برایــن، ایــن منازعــه خونبــار خامتــه خواهــد یافــت؛ چــه 

بــا تــداوم جمهوریــت، یــا بــا احیــای امــارت و یــا هــم بــا 

تلفیقــی از جمهوریــت و امــارت. 

   یکــی از ســه ســناریوی پیشــگفته اجــرا خواهــد شــد. 

تحقــق هــر کــدام از ایــن ســناریو ها بــا فرصت هــا و 

ــت. در  ــرو اس ــود رو ب ــاص خ ــی خ ــای احتامل چالش ه

ــاه بــه اجــامل، فقــط بــه فرصت هایــی  ایــن نوشــته کوت

پرداختــه  می شــود کــه امــکان تــداوم جمهوریــت را 

فراهــم  می ســازد.

  فرصت های ختم منازعه به نفع جمهوریت

   هــم در حــوزه عوامــل بیرونــی دخیــل در جنــگ و 

هــم در بســر عوامــل داخلــی جنــگ، بــه طــور نســبی، 

ــود  ــت وج ــداوم جمهوری ــع ت ــه نف ــوه ب ــای بالق فرصت ه

دارد. درک درســت از ایــن فرصت هــا، تدابیــر الزم از 

جانــب دولــت و پایــداری مــردم باعــث خواهــد شــد 

کــه ایــن فرصت هــای بالقــوه بــه فعلیــت درآیــد و نظــام 

ــد. ــداوم یاب ــردم ت ــرآرای م ــی ب مبتن

بیرونــی  عوامــل  بــا  مرتبــط  فرصت هــای  الــف.   

جنــگ   در  دخیــل 

1.موضــع قاطــع اتحادیــه اروپــا و اکرثیــت اعضــای 

ناتــو 

اتحادیــه اروپــا و اکرثیــت اعضــای ناتــو در حامیــت 

ــت  ــی و دس ــن امللل ــه بی ــرک جامع ــای مش از ارزش ه

اســتواراند.  اخیرافغانســتان  بیســت ســال  آورد هــای 

نظــام سیاســی مــورد حامیــت ایــن مجموعــه از کشــور ها 

ــتقیام از آراء  ــود را مس ــت خ ــه مروعی ــت ک نظا می اس

شــهروندی،  آزادی هــای  و  حقــوق  مــردم  می گیــرد. 

ــون  ــت قان ــض، حاکمی ــو تبعی ــهروندان، مح ــری ش براب

و... جــزء ارزش هــای بنیادینــی اســت کــه بــه بــاور 

بــه  مجموعــه،  ایــن  نخبــگان  و  مــردان  سیاســت 

کشــور ها و یــا مناطــق خاصــی تعلــق نــدارد، بلکــه 

ارزش هــای مشــرک جامعــه بــری اســت. فراتــر از 

ایــن بــاور فرهنگــی، اتحادیــه اروپــا و اکرثیــت اعضــای 

بــه مروعیــت نظــام شــخص ســاالر و سیســتم رهــری 

ــد و  ــی قدرمن ــه مدن ــت. جامع ــه اس ــی یافت ــردی رهای ف

رســانه های آزاد در بــاور جمعــی جامعــه ریشــه دوانیــده 

و اســتوار گردیــده اســت. قــر تحصیــل کــرده و نســل 

جــوان خــود بــه ظرفیــت بــی بدیــل در حامیــت از نظــام 

جمهــوری تبدیــل شــده اســت. مهاجرت هــای گســرده 

و تجربــه وســیع مــردم از نظام هــای دموکراتیــک در 

کشــور های دیگــر و بــاز گشــت آن هــا بــر قــوت و قــدرت 

ایــن جبهــه افــزوده اســت. گذشــته از همــه این هــا، تــک 

ــای  ــان، بخش ه ــکیاتی طالب ــاختار تش ــودن س قو می ب

ــر در  ــا پذی ــاف ن ــت انعط ــه مقاوم ــه را ب ــرزگ از جامع ب

ــر امــارت وا  مــی دارد. براب

در  موجــود  واقعیت هــای  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن،   

بــا  مرتبــط  بیرونــی  عوامــل  بســر  و  داخلــی  حــوزه 

ــه  ــبی ب ــای مناس ــتان، فرصت ه ــح افغانس ــگ و صل جن

نفــع تــداوم جمهوریــت موجــود  می باشــد. امــا بــار 

ســنگین مســئولیت بهــره بــرداری از ایــن فرصت هــا بــه 

دوش دولــت  می باشــد در ســال های گذشــته تــداوم 

جمهوریــت تضمیــن بیــن املللــی داشــت. 

در رشایــط کنونــی ایــن تضمیــن در حــال از میــان رفــن 

اســت. دولــت منفعــل، بــدون ابتــکار عمــل و مدیریــت 

ــودن  ــاعد ب ــم مس ــی رغ ــای موجود،عل ــت فرصت ه درس

ــن  ــوری را تضمی ــام جمه ــداوم نظ ــد ت ــه، منی توان زمین

کنــد. 

ــه  ــازمان هایی ک ــور ها و س ــده از کش ــرای آن ع ــوص ب بخص

طــی بیســت ســال گذشــته در ایجــاد نظــام و اســتقرار 

ارزش هــا نقــش برجســته بــازی کــرده انــد، بــه عنــوان یــک 

ــا اجــامع بیــن  ــل گذشــت مطــرح اســت. ام ــر قاب اصــل غی

املللــی در ایــن زمینــه بــه دلیــل تغییــر موضــع ایــاالت 

ــرای  ــوان ب ــن ن می ت ــا برای ــه اســت. بن ــان رفت متحــده از می

تــداوم جمهوریــت رصفــا بــه ضامنــت اجــرای بیــن املللــی 

امیــد بســت. ایــن تغییــر مســئولیت نظــام و متــام طیف های 

ــد. ــدان  می کن ــی را دو چن ــه دموکراس ــد ب ــاور من ب

نفــع  بــه  منازعــه  ختــم  داخلــی  فرصت هــای  ب. 

یــت  ر جمهو

ــی،  ــده و مقطع ــارزه پراکن ــال مب ــد س ــدود یکص ــد از ح  بع

مــردم افغانســتان طــی دو دهــه اخیــر بــه کمــک جامعــه بین 

ــو از فجایــع انســانی،  املللــی، آن هــم در یــک فضــای ممل

ــد. طــی  ــی چشــیده ان ــه خوب طعــم دموکراســی وآزادی را ب

ــم  ــی نی ــن دموکراس ــایۀ همی ــته در س ــال گذش ــت س بیس

ــگرفی رخ  ــول ش ــایی ها تح ــا رس ــکات و ن ــر از مش ــد و پ بن

ــک  ــرای ی داده اســت؛ عمــا ســاختار اجتامعــی مســتعد ب

نظــام اســتبدادی از هــر نوعــی کــه باشــد، در هــم شکســته 

اســت. بــاز شــدن فضــا، آزادی هــای تضمیــن شــده در 

قانــون اساســی و همکاری هــای مســتقیم و بــی دریــغ 

جامعــۀ بیــن املللــی باعــث شــده اســت کــه ظرفیــت و 

بســر عظیمــی  بــرای اســتقرار پایه هــای نظــام دموکراتیــک 

فراهــم گــردد. اکنــون ذهــن و روح و روان مــردم از قیــد بــاور 

بــرد.

نــرخ بيــكاري زيــاد در كشــور، نبــود توســعه زيــر بنايــي بــراي 

ــايت  ــي و يب ثب ــر ناامن ــه مهم ــدت و از هم ــد م ــعه بلن توس

ســيايس در كشــور باعــث شــدت گرفــن ركــود اقتصــادي در 

ــان  ــل خامن ــا عام ــم كرون ــا ه ــن روزه ــت. اي ــده اس ــور ش كش

ــان  ــتان عزيزم ــژه افانس ــان بوي ــراي كل جه ــري ب ــوز ديگ س

شــده اســت كــه مزيــد بــر علــت باعــث دامــن زدن بــه روكــود 

ــر و عينــي آن، بدتــر  ــر موث شــده اســت. ركــودي كــه تنهــا اث

شــدن اوضــاع كشــور و مــردم جامعــه خواهــد شــد. 

امــروز افغانســتان در رشایــط اجتامعــی، سیاســی و اقتصادی 

ــی  ــداوم نزول ــد مت ــرد. رون ــی ب ــه رس م ــی ب ــر تاطم ــیار پ بس

ــای  ــم گیر در رسمایه گذاری ه ــش چش ــادی، کاه ــد اقتص رش

خصوصــی، تــداوم "شــکاف مالــی" و افزایــش کــر بودجــه، 

نیــروی  و  رسمایــه  رسســام آور  فــرار  اقتصــاد،  بی ثباتــی 

کار، تــداوم وابســتگی مالــی، فقــر گســرده، فســاد اداری 

ــر شــدن اقتصــاد جنــگ  ــر، فراگیرت ــکاری فراگی گســرده، بی

ــال  ــس از س ــه پ ــل توج ــزان قاب ــه می ــتان ب ــاد افغانس اقتص

۲۰۰۲ بــه نســبت کمــک هــای بیــن  املللــی ازدیــاد یافــت. 

عوایــد ناخالــص ایــن کشــور GDP-PPP ۲۷٫۳۶ میلیــارد 

ــور در  ــن کش ــه ۱۱۱ می ــوده ک ــر ب ــاي اخ ــال ه دالر در س

ــد  ــر دارن ــا در نظ ــازمان ه ــردد . س ــی  گ ــوب م ــان محس جه

و  کیفیــت  لحــاظ  از  را  افغانســتان  زراعتــی  محصــوالت 

کمیــت ارتقــا دهنــد . امــروزه افغانســتان ۹۲ درصــد گنــدم 

خــود را تولیــد مــی  کنــد . بــا ایــن حــال ایــن کشــور وابســته 

بــه کمــک هــای خارجــی شــمرده مــی  شــود . درآمــد رسانــه 

ایــن کشــور حــدود ۸۰۰–۹۰۰ دالر مــی  باشــد . ۸۰ درصــد 

ــند . ــی  باش ــداری م ــاورزی و دام ــغول کش ــردم مش م

حــدود ۶۰ ودجــه عــادی و مــريف دولــت و تقريبــاً كل 

بودجــه قــوای مســلح از طریــق همــکاری کشــور هــای 

ــی  ــت م ــکا پرداخ ــده آمری ــاالت متح ــوص ای ــی بخص خارج

 شــود . بــا قطــع شــدن ایــن همــکاری  هــا افغانســتان وضــع 

اقتصــادی بــدی را ســپری خواهــد منــود .

و اقتصــاد غیرقانونــی و مهــم تــر از همــه تــداوم بــی 

اعتــامدی و ناامیــدی مــردم بــه دلیــل نگرانی هــا در 

مــورد آینــده ثبــات سیاســی و امنیتــی، مهــم تریــن 

شــاخص های معــرف اقتصــاد افغانســتان اســت .

ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه اگــر بــرای بهبــود وضعیــت 

نــا بــه ســامان اقتصــادی و تقویــت بنیادهــای رشــد 

نشــود،  برنامه ریــزی  رسعــت  بــه  پایــدار،  اقتصــادی 

افغانســتان بــا فروپاشــی اقتصــادی مواجــه شــود و 

پیامدهــای ایــن فروپاشــی در قالــب موج هــای گســرده 

بازتــاب  خشــونت و رسخوردگــی بیشــر از حکومــت 

ــد . ــد یاب خواه

ارزیابــی دقیــق و عادالنــه وضعیــت اقتصــادی مســتلزم 

توجــه بــه فاکتورهــای اقتصــادی در جریــان ســیزده 

ســال گذشــته، بــه خصــوص در ســال¬های پــس از 

امــروزی  اقتصــادی  نامناســب  وضعیــت  بــه   ۲۰۱۳

انجامیــده اســت. در یــک همــه پرســی تــازه کــه توســط 

"ان.جــی.او"ی آمریکائــی "اژیــا فاندیشــین" )بنیــاد 

انجــام گرفتــه، مــردم  نفــر  از حــدود ۹۲۰۰  آســیا(، 

بیــکاری و ناتوانــی اقتصــادی را در صــدر دشــواری های 

کشورشــان قــرار مــی دهنــد؛ پــس از آن، نوبــت نــا امنــی 

ــد. ــی رس ــاد م و فس

تغيري در رشايط موجود

افغانســتان همــن  اقتصــاد  و  امــا حقيقــت جامعــه 

ــد  ــزي بياي ــامن چي ــا از آس ــينيم ت ــه بنش ــت. اينك هس

ــا يــك شــبه تغيــر مهمــي پيــدا شــود، هرگــز اينگونــه  ي

نخواهــد بــود. بايــد حقايــق جامعــه را بپذيريــم. امــا 

آنچــه بــراي مــا مســلم اســت ايــن اســت كــه دســت روي 

دســت گذاشــن هــم فايــده اي نــدارد. اوضــاع مــردم و 

ــا  ــد. ام ــد ش ــر نخواه ــادي به ــاظ اقتص ــه لح ــه ب جامع

ــد. ــي باش ــه رشوع م ــود نقط ــت خ ــاره چيس ــه چ اينك

بحــث ايــن نوشــتار در واقــع مقدمــه اي اســت بــر توســعه 

ــا توجــه  افغانســتان، در رشايــط اقتصــاد فقــر. يعنــي ب

ــه مــي  ــه واقعيــت هــاي اقتصــاد افغانســتان مــا چگون ب

توانيــم بــه توســعه و پيرفــت برســيم. بــا وجــود نــا 

امنــي و عــدم ثبــات ســيايس در كشــور، بــا وجــود نبــود 

ــر  ــدم زي ــه ع ــه ب ــا توج ــي كايف، ب ــاي فيزي ــه ه رسماي

بناهــاي توســعه چگونــه مــي توانيــم، رشوع حركــت 

ــروج  ــيم. خ ــته باش ــور داش ــعه كش ــراي توس ــددي ب مج

ــان  ــز م ــه عزي ــردم و جامع ــراي م ــود را ب ــران و رك از بح

ــيم. ــته باش داش

اختصــايص  بســيار  رشايــط  افغانســتان،  اقتصــاد 

دارد. رشايطــي كــه تقريبــا مطابــق بــا رشايــط هيــچ 

ــراوان و  كشــور ديگــري نيســت. وجــود قوميــت هــاي ف

ــي و  ــرث مذهب ــود تك ــه، وج ــي در جامع ــرث قوميت تك

اعتقــادي در جامعــه، مناطــق مختلــف و رشايــط 

متفــاوت اقتصــادي هــر واليــت، دخالــت داشــن 

تقريبــاً  متــام كشــورهاي همســايه و غــر همســايه در 

اوضــاع داخــي و ســيايس و اقتصــادي افغانســتان 

ــي  ــور م ــاص كش ــاد خ ــه اي از ابع ــا منون و .... تنه

ــد. باش

راه نجات اقتصاد افغانستان:

راههــاي نجــات مختلفــي بــراي اقتصــاد افغانســتان 

عزيزمــان از بحــران فعــي وجــود دارد. امــا آنچــه 

بــا  افغانســتان  اقتصــادي  رشايــط  تغيــر  باعــث 

وضعيــت موجــود مــي باشــد، توجــه مــردم و كشــور به 

راه انــدازي كســب و كارهــاي خــرد و كوچــك اســت. 

راه عمــي و حقيقــي مــردم و نجــات از وضعيــت 

فعــي در اقتصــاد فقــر، نــه رسمايــه گــذاري بــزرگ 

اســت، نــه پــان هــاي بلنــد مــدت اســت، نــه ســاير 

ــا.  راه هكاره

ســاده تريــن و عمــي تريــن راه نجــات اقتصــاد فقــر 

ــدازي كســب و كار هــا  افغانســتان از بحــران، راه ان

ــه  ــروزه ارائ ــد. ام ــي باش ــدك م ــه ان ــا رسماي ــرد، ب خ

خدمــات يــا توليــدات خــرد در دنيــا بســيار اهميــت 

دارد. خدمــات خــاص يــا خدمــات متفــاوت مــي 

ــن كســب  ــان اي ــراي صاحب ــد بســيار راهگشــا ب توان

و كارهــا باشــد. معــاش و اقتصــاد مــردم را تغيــر 

مــي دهــد و افزايــش مــي دهــد. در مجمــوع، عمــي 

ــن  ــراي مــردم عزيزمــان در اي ــن مســر توســعه ب تري

ــا مــي باشــد. رشاي ســخت ناامنــي و جنجــال كرون

نکته پایانی

در پایــان و جمــع بنــدی بایــد بــه ایــن مهــم اشــاره 

کنیــم کــه در کشــورهای درحــال توســعه نســخه 

ــه دارد. در  ــعه یافت ــورهای توس ــا کش ــاوت ب ای متف

کشــورهایی ماننــد افغانســتان مســايل اقتصــادي و 

ســيايس زيــادي دارد و چالــش هــا و درگــري هــاي 

بســياري، راهكارهــاي فــراواين نيــز بــراي پايــان 

ــود. ــي ش ــنها م ــه آن پيش دادن ب

ــط  ــر رشاي ــعه و تغي ــل توس ــن راه ح ــي تري ــا عم ام

ــوين  ــط كن ــه رشاي ــا توج ــردم، ب ــاد م ــاش و اقتص مع

جامعــه عزيزمــان، توجــه بــه ره انــدازي كســب و 

ــدك در  ــه هــاي ان كارهــاي خــرد مــي باشــد. رسماي

خدمــت اقتصــاد بــه صــورت عمــي و كاربــردي، 

مخصوصــا در بخــش خدمــات مــي توانــد كمــك 

ــردم  ــاه م ــاش و رف ــطح مع ــن س ــاال رف ــه ب ــويب ب خ

ــود. ــان ش ــه م جامع

ارزش مجمــوع معــادن افغانســتان ۱۱۳۱٫۸۴۰ میلیــارد دالر 

ــارد دالر  ــغ ۵-۳ میلی ــد از آن ســاالنه مبل اســت کــه مــی  توان

عوایــد بدســت آورد . مصــارف ســاالنه دولــت افغانســتان ۶٫۹ 

میلیــارد دالر در ســال مــی  باشــد . بــا بدســت آوردن چنیــن 

ــه  ــد بودج ــی  توان ــتان م ــت افغانس ــوان گف ــی  ت ــی ، م مبلغ

داخلــی خــود را تامیــن منایــد . در طــی حــدود ۲ دهــه، 

دولــت افغانســتان نتوانســت اراضــی زراعتــی، تأسیســات 

ــعه  ــش را توس ــی خوی ــای برق ــد ه ــی و س ــاورزی و صنعت کش

ــی   ــت م ــغول کار صنع ــردم مش ــد م ــون ده درص ــد . اکن ده

باشــند. امــا بــا ايــن وجــود هنــوز اقتصــاد افغانســتان ســنتي 

ــا  ــتان ب ــنتي افغانس ــاد س ــود اقتص ــن وج ــا اي ــد. ب ــي باش م

متــام رسمايــه هــاي فيزيــي، رسمايــه هــاي انســاين و رسمايه 

هــاي اجتامعــي كــه دارد، هنــوز بســيار فقــر اســت. ذخايــر 

هنگفــت زيــر زمينــي، ذخايــر بــزرگ انســاين و اســتعدادهاي 

ــختي  ــج و س ــوز در رن ــا هن ــي و... ام ــتوانه مردم ــراوان، پش ف

ــه رس مــي  عقــب ماندگــي اقتصــادي و عــدم توســعه كايف ب

ناتــو طــی دو دهــه گذشــته، صادقانــه تریــن تاش هــا 

ــد.  ــل آوردن ــه عم ــا ب ــن ارزش ه ــق ای ــت تحق را در جه

ــوری، در  ــام جمه ــای نظ ــت از ارزش ه ــا در حامی آن ه

ــد و هزینه هــای هنگفــت  ــی دادن ــار مــردم مــا قربان کن

ــز  ــون نی ــد. اکن ــل کردن ــخاومتندانه تقب ــی آن را س مال

اتحادیــه اروپــا تــداوم حامیت هــای خــود از افغانســتان 

را بــه موجودیــت نظــام دموکراتیــک و تضمیــن حقــوق و 

ــت. ــرده اس ــروط ک ــهروان م ــای ش آزادی ه

ــام  ــت از نظ ــرای حامی ــی ب ــور های اروپای ــه کش    البت

ــوان اســتفاده از اهــرم  ــه ت ــی، ن ــه تنهای دموکراتیــک، ب

ــرم  ــه از اه ــد ک ــاور ان ــن ب ــر ای ــه ب ــد و ن ــی را دارن نظا م

شــود.  نظا می اســتفاده 

و  ســازمان ها  امنیــت  بــه  معطــوف  2.موضــع 

املللــی بیــن  نهاد هــای 

   اولویــت درجــه اول ســازمان های بیــن املللــی حافــظ 

ــایر  ــو و س ــا ت ــل، ن ــازمان مل ــل س ــت، مث ــح و امنی صل

ــی  ــه معن ــح ب ــن صل ــابه، تأمی ــط و مش ــای مرتب نهاد ه

ــاس  ــر اس ــا ب ــت. ام ــتان اس ــگ در افغانس ــف جن توق

اصــول اساســی منشــور و دکریــن پذیرفتــه شــده نظــام 

ــک  ــت در ی ــتقرار امنی ــح و اس ــداوم صل ــل ت ــن املل بی

جامعــه بحــران زده و فــرو غلطیــده در باطاقی از فجایع 

ــک  ــام دموکراتی ــدن نظ ــان آم ــه می ــدون ب ــانی، ب انس

ــی  ــن امللل ــه بی ــرک جامع ــای مش ــرش ارزش ه و پذی

ایــن ترتیــب، اصــول اساســی  بــه  ممکــن نیســت. 

پیــش بینــی شــده در اســناد مؤســس ســازمان های 

ــام  ــه نظ ــه از داعی ــی دارد ک ــا را وا  م ــی آن ه ــن امللل بی

جمهــوری در پروســه گفتگو هــای صلــح افغانســتان  

بــا قاطعیــت حامیــت بــه عمــل آورنــد. نهاد هــای مهــم 

ــل  ــازمان مل ــی س ــن سیاس ــه رک ــی، از جمل ــن امللل بی

متحــد امــروزه بــا متــام ظرفیــت و تــوان از دموکراســی 

ــت  ــتان حامی ــری در افغانس ــای ب ــن ارزش ه و تضمی

 می کنــد. امــا ایــن نکتــه هــم در خــور توجــه اســت 

ــی در  ــن امللل ــای بی ــازمان ها و نهاد ه ــت س ــه حامی ک

ــک دارد.  ــی و دیپلامتی ــد سیاس ــا بع ــه رصف ــن زمین ای

بهــره گیــری مؤثــر از ایــن ظرفیــت مســتلزم تاش هــا و 

تدابیــر دیپلامتیــک  می باشــد.

3. موضع مصلحت جویانه ایاالت متحده 

ــتان  ــت در افغانس ــا جمهوری ــوال ب ــده اص ــاالت متح   ای

ســال های  درطــول  کشــور  ایــن  اســت.  ســو  هــم 

گذشــته، بــه دور از شــعار های پــر طمطــراق، عمــا 

بــرای دولــت ســازی مــدرن، حاکمیــت قانــون و تأمیــن 

حقــوق اساســی شــهروندان گام هــای مهمــی  برداشــته 

ــا  ــت. ام ــرده اس ــرف ک ــی را م ــل توجه ــه قاب و بودج

ــاالت متحــده ایجــاب  ــد ای در هــر حــال، رویکــرد جدی

ــع  ــده موض ــی آین ــام سیاس ــر نظ ــه در براب ــد ک  می کن

بــی طرفــی اتخــاذ کنــد. تردیــدی نیســت کــه رویکــرد 

ــده اســت. موضــع  ــری اتخــاذ گردی ــد از رس ناگزی جدی

بــی طرفــی در برابــر نظــام آینــده افغانســتان بخشــی از 

امتیازاتــی اســت کــه در توافقنامــه دوحــه بــه طالبــان 

امــر  آمریکایی هــا  نظــر  از  دموکراســی  اســت.  داده 

مطلــوب اســت امــا آن هــا ن می خواهنــد و یــا بــه تعبیــر 

ــا  ــر ب ــای دیگ ــر ملت ه ــد آن را ب ــر منی توانن ــب ت مناس

ــع  ــن مناف ــود بی ــر ش ــر دای ــر ام ــد. اگ ــل کنن زور تحمی

ــوق  ــی و حق ــت از دموکراس ــی و حامی ــراتژیک مل اس

اقتصاد فقير، اما ثروتمند
محمد داود محمدي

صادق باقری

فرصت  های ختم منازعه 
به نفع جمهوریت در گفتگو های صلح افغانســتان



هنرو 4

دینـی  اقلیت هـای  رسان  مشـرک  خـری  نشسـت 

در  زردتشـتی ها(  و  یهودی هـا  ارامنـه،  )آشـوریان، 

محکومیـت توهیـن رسـانه های غربـی بـه سـاحت پیامر 

رشق  کلیسـای  در  عقـرب   ۹ جمعـه  دیـروز  )ص(  اکـرم 

شـد. برگـزار  تهـران  آشـوری 

مارنرسـای بنیامین اسـقف کلیسـای رشق آشـوری تهران 

و  یـاد  گرامیداشـت  اظهـار  بـا  خـری  نشسـت  ایـن  در 

خاطـره شـهدای انقـاب و تریـک والدت پیامـر اکـرم 

)ص( گفـت: زیبـا و دلپسـند اسـت کـه مؤمنـان دور هـم 

جمـع شـوند و امـروز رهـران ادیان توحیدی بـرای هدف 

متعالـی یعنـی همدلـی و هم رایی کنار هم جمع شـدیم.

او ادامـه داد: اتحـاد مـا مؤمنـان و رشکـت در این اجاس 

در  کشیشـی  پیـش  سـال   ۱۰ اسـت،  دلگرمـی  باعـث 

آمریـکا اقـدام بـه توهین مقدسـات مسـلامن کـرد و گفت 

کـه بایـد کتـب مقـدس را بسـوزانند. امـا بسـیاری ایـن 

عمـل را توهین آمیـز و محکـوم کرد. سـال های سـال این 

حرکت هـای زشـت و ناپسـند متعـددا تکـرار شـد کـه این 

حرکـت توهین آمیـز هـم عنـوان آزادی می داننـد.

اسـقف کلیسـای آشـوری ترصیـح کـرد: حرکت زشـتی از 

رئیس جمهـور کشـوری رس زده و همـه دنیـا را بـه آشـوب 

کشـیده اسـت آیـا ایـن میـوه و نتیجـه آزادی اسـت؟ آیـا 

بایـد از آزادی سوء اسـتفاده بایـد کـرد؟ خیـر آزادی کامل 

تنهـا بـرای خـدا اسـت و آزادی نسـبی برای مردم اسـت و 

وظیفـه انسـانیت اسـت کـه همسـایه خـود را ارج دهـد و 

انسـان آزاد اسـت بـرای احـرام و تکریـم متقابـل. آزادی 

بایـد بـرای بنـای یکدیگـر باشـد نـه تخریب.

وی دربـاره نتیجـه ایـن توهیـن و افـرا گفـت: نتیجه این 

توهیـن دعـوای برشیـت بـه قتـل، تـرور و شـورش خواهد 

نتیجـه  می دانسـتید  فرانسـه  رئیس جمهـور  آقـای  بـود. 

هـرج و مـرج در دنیـا و قتل هـا بازخورد ایـن تدبیر و عمل 

است؟ شـام 

اسـقف کلیسـای آشـوری بـا خوانـش جملـه ای از انجیـل 

متـی اظهـار کـرد: بـا دیگـران هامن گونـه رفتـار کنید که 

دوسـت دارید آن گونه با شـام رفتار کنند پیام مسـیحیت 

احرام اسـت نـه تخریب.

خاخـام یونـس حاممـی، رهـر مذهبـی جامعـه کلیمـی 

نیـز در ادامـه ایـن نشسـت گفت: پیام ما همیشـه محبت 

و دوسـتی اسـت کـه شـیوه رفتـاری محبـت و دوسـتی و 

انسـانی از ابراهیـم خلیـل بـه مـا رسـیده اسـت، خداونـد 

انسـان را از خـاک آفریـد و از وجـود خـودش در او دمیـد 

از همیـن رو هـر فـردی در جایـگاه خـود بـا ارزش اسـت. 

ایـن توهیـن و اهانـت بـدون منطـق بـوده و این بـه دلیل 

ضعـف او اسـت.

حفـظ  بـرای  توحیـدی  ادیـان  جایـگاه  داد:  ادامـه  وی 

حرکـت انسـانی بسـیار اهمیـت داده شـده اسـت و ایـن 

آزادی بیانـی کـه عنوان می شـود بـه عنوان تجـاوز به حد 

و حـدود انسـانیت اسـت و بـه دیگران آسـیب می رسـاند. 

آزادی نبایـد بـه حرمـت انسـانیت توهیـن کنـد. از همین 

رو، حرکـت رئیس جمهـور فرانسـه از منظـر مـا پسـندیده 

نبود.

خلیفه گـری  کشـیش  نرسیسـیان  گریگوریـس  کشـیش 

ارامنـه در ادامـه ایـن نشسـت گفـت: اگـر بـه سـنت های 

ادیـان مختلـف احـرام بگذاریـم بـا صلـح و دوسـتی در 

کنـار هـم زیسـت خوبی خواهیـم داشـت اما اگـر احرام 

نگذاریـم ایـن صلـح دچـار خدشـه می شـود. در درجـه 

بعـد آزادی اسـت کـه بایـد حـد و حـدود را حفـظ کنیـم. 

در دوره ای گروهـی از ارامنـه نـزد امـام خمینـی رفتنـد 

و ایشـان فرمودنـد کـه هیچکـس حـق تجـاوز بـه حقـوق 

ارامنـه را ندارنـد و آنهـا هـم بـرادران مـا هسـتند. درود بر 

رهـران ایرانـی کـه آرامـش و صلـح را برای مردم کشـور و 

منطقـه می خواهنـد همچنیـن حاج قاسـم سـلیامنی که 

در برابـر تکفیری هـا جنگیـد تـا مـردم کشـورش و منطقـه 

در آرامـش باشـند.

تـا  کنیـم  زندگـی  گونـه ای  بـه  بایـد  مـا  داد:  ادامـه  وی 

روشـنی چهـره خداونـد را بـر یکدیگر ببینیم زیـرا خداوند 

چهـره صلـح و دوسـتی اسـت.

تاریـخ اکـران انیمیشـن رامبـل در 29 جنـوری 2021 

)10 دلـو 1399( خواهـد بـود.

بازیگران انیمیشن رامبل

کارگردانـی  گریـو  همیـش  توسـط  رامبـل  انیمیشـن 

متـی  توسـط  انیمیشـن  ایـن  فلم نامـه  شـد.  خواهـد 

الیرمـن و ایتـان کوهـن نوشـته شـده اسـت. هامنطـور 

کـه پیش تـر نیـز ذکر کردیـم انیمیشـن رامبل بر اسـاس 

رمانـی بـه نـام Monster on the Hill سـاخته می شـود 

کـه در سـال 2013 منتـرش شـده بـود.

آن هـا  حضـور  کـه  صداپیشـگانی  مهم تریـن  ازجملـه 

در ایـن انیمیشـن بـه شـکل رسـمی تاییـد شـده اسـت 

وینـی  نقـش  در  ویسـواناتان  جرالدیـن  بـه  می تـوان 

مک ایـوی )یـک مربـی کشـتی مشـتاق(، ویـل آرنـت در 

نقش اسـتیو )یـک هیـوالی غول پیکر قرمز و کشـتی گیر 

تـازه کار(، تـری کـروس در نقش تنتاکـوالر )یک هیوالی 

کشـتی  قهرمانـی  رقابت هـای  بـر  کـه  کوسـه ای  کلـه 

سـلطنت می کنـد( و فـرد مامد در نقش شـهردار اشـاره 

کرد.

بکـی لینـچ، رومن رینز، بن شـوارتز، جیمـی تاترو، تونی 

دانـزا، سـوزان کلچـی واتسـون و اسـتفن ای. اسـمیت 

ازجملـه صداپیشـگان دیگـری هسـتند که جهـت ایفای 

نقش هایـی نامشـخص در ایـن انیمیشـن حضـور دارند.

داستان انیمیشن رامبل

داسـتان این انیمیشـن در جهانی جریان دارد که در آن 

هیوالهـای غول پیکـر و انسـان ها بـا یکدیگـر در ارتبـاط 

هسـتند؛ هیوالهـا ورزشـکارانی فوق العـاده هسـتند کـه 

در یـک مسـابقه پرطرفـدار جهانـی کشـتی حرفـه ای بـه 

نـام کشـتی هیـوال بـا یکدیگـر رقابـت می کنند.

زنـی جـوان بـه نام وینی قصـد دارد تا قـدم در راه پدرش 

بگـذارد و یـک هیـوالی بی تجربـه و دوست داشـتنی بـه 

نـام اسـتیو را بـرای رقابت هـای جهانـی کشـتی آمـاده 

کنـد. وینـی قصـد دارد اسـتیو را به یک قهرمـان جهانی 

بتوانـد در مقابـل قهرمانـی  او  تـا  کشـتی تبدیـل کنـد 

فعلـی جهـان یعنـی تنتاکـوالر قـرار بگیرد.

محکوم کردن حرکت رئیس 
جمهور فرانسه/ آزادی برای بنا 

باشد نه تخریب

تاریخ اکران انیمیشن رامبل
  سال پانزدهم   شماره 4077   شنبه   10 عقرب 1399  31  اکتوبر  2020 

بـه یـک سـینام رفتـم  تنهایـی  »بـه  تارانتینـو توضیـح می دهـد: 

کـه  زمانـی  از  پیـش  بـه  می شـود  مربـوط  ایـن  و  ببینمـش،  تـا 

فهمیـدم داریـو آرجنتـو کیسـت. حتـی منی دانسـتم کـه یـک فلم 

ایتالیایـی اسـت. رفتـم و فلـم را بـا قتل هـای وحشـتناک پشـت 

قتـل وحشـتناکش و سادیسـم متام عیـارش دیدم. نـه تنها میزان 

بسـیار زیـادی خـون، بلکـه بلندتریـن سـاوندترکی داشـت کـه در 

یـک فلـم شـنیده بـودم و بیننـده را درهـم می کوبیـد. یـک زن را 

بـا آب جـوش می سـوزانند تـا مبیـرد! می گفتـم: »وای عجـب فلـم 

خشـنی اسـت« امـا هیجان انگیـز بـود. واقعـاً هیجان انگیـز بـود.«

ژانـر  در  اثـری  اسـت  او ممکـن  بعـدی  فلـم  تارانتینـو می گویـد 

وحشـت باشـد. ایـن پـروژه دهمیـن و آخرین فلـم بلنـد کارگردان 

کنفرانس هـای  در  او  بـود.  خواهـد  برنامه هایـش  اسـاس  بـر 

 Once Upon a Time( »مطبوعاتـی »روزی روزگاری در هالیـوود

in Hollywood( گفتـه اسـت: »اگـر داسـتانی بـرای یـک فلـم 

ترسـناک خـوب پیـدا کنم، آن را بـه عنوان دهمین فلم می سـازم. 

عاشـق فلم هـای ژانـر وحشـت هسـتم. مشـتاقم کـه یـک فلـم در 

ایـن ژانـر بسـازم.«

کن جیونگ در نقش جکی

راب دالنی در نقش دوبروس

پاالوی شاردا در نقش پریتا

فلـم  باگلـر در نقـش کامرونداسـتان  جـوردن 

تـام و جـری

خاصـه داسـتان رسـمی منتـرش شـده از فلـم 

تـام و جـری بدیـن رشح اسـت:

»دخـری جـوان بـه نـام کایـا کـه در هتلـی 

کار می کنـد،  نیویـورک  پرزرق وبـرق در شـهر 

اسـتخدام  را  تـام  نـام  بـه  کوچـه ای  گربـه ای 

می کنـد تـا قبل از یک عروسـی بسـیار مهم از 

رش موشـی مـوذی به نام جری کـه در آن هتل 

سـاکن شـده اسـت، خـاص شـود.«

اکنـون بایـد منتظـر باشـیم و ببینیـم کـه آیـا 

ایـن فلـم می توانـد خاطـرات خـوش و شـیرین 

مجموعه انیمیشـن های کاسـیک تـام و جری 

را بـرای طرفدارانـش تداعـی کنـد یـا خیر؟

از رشـته ها، از جملـه فلمـرداری، تدویـن، کارگردانـی هـری، موسـیقی مـن 

اصلـی، شـاید فلـم و کارگردانـی در نظـر بگیـرم.«

پیـت هامنـد از سـایت "ددالیـن" می نویسـد: »نامـزدی اسـکار در رشـته هـای 

بهریـن فلـم، کارگردانـی، اولدمـن بـه عنـوان بهریـن بازیگـر نقـش اول، آماندا 

سـیفرید در نقـش مکمـل زن بـرای )ماریون دیویس(، فلمرداری سـیاه و سـفید 

خیـره کننـده اریک مرسشـمیت، طراحـی صحنه دونالـد گراهام بـورک، طراحی 

لبـاس دلچسـب تریـش سـامویلویل، تدوین کرک باکسـر، موسـیقی من ترنت 

رزنـور و آتیکـوس راس، بـه عـاوه چهره پـردازی، صدا و جلوه های بـرصی انتظار 

مـی رود . همچنیـن ممکن اسـت  در رشـته نقـش مکمل نیز »منک« نامزد شـود. 

بـه ویـژه چارلـز دنـس در نقش هرسـت، ارلیـس هـوارد در نقش لوئیس بـه مه یر. 

امـا ممکـن اسـت در این سـال شـلوغ  مدعـی اصلی نباشـند.«

اریـک کوهـن از اینـدی وایـر ]نوشـت[: »منـک یـک هزارتـوی عجیـب و غریب از 

)ماجـرای( یـک فلـم اسـت ، رویکـردی هیجـان انگیز و غیـر قابل پیـش بینی در 

ساختارشـکنی تاریـخ هالیـوود بـه زبـان خـود اسـت. نه، شـام با داسـتان پشـت 

پـرده رصیحـی از همشـهری کیـن روبـه رو نیسـتید )و اورسـن ولـز نسـبتاً بـدون 

آسـیب ظاهـر مـی شـود(. شـام یـک دریچـه  قابـل تامـل به داسـتان پشـت پرده 

پیـدا می کنیـد.«

 ]و باالخـره[ دیویـد الریـش: »دوسـت دارم کـه  نـام پـدر دیوید فینچـر، جک، به 

عنـوان تنهـا فلمنامـه نویـس در تیـراژ ذکـر شـده اسـت. یـک فلـم خـوب درباره 

ایـن موضـوع کـه چقـدر فلم خوب سـاخن سـخت اسـت.«

هیـچ فلمـی تارانتینـو را در دوران کودکـی بـه وحشـت نینداخته، اما 

گـزارش پلیـس لس آنجلـس قطعاً  چنیـن کـرده. »کوئنتیـن تارانتینو« 

بـا حضـور در رویـداد »پیلی فسـت« نیویـورک بـرای معرفـی فصل دوم 

 ،AMC شـبکه ی )History of Terror( »رسیـال »تاریخچـه وحشـت

از ترس هـای دوران کودکـی خـود گفـت. او در پاسـخ به این پرسـش 

کـه چـه چیـزی او را در دوران کودکـی بیـش از همـه می ترسـانده، 

می گویـد دنیـای واقعـی برایـش وحشـت آورتر از فلم هـا و رسیال هـا 

ترسـیده  کـه  بـاری  اولیـن  مـی آورد  یـاد  بـه  تارانتینـو  اسـت.  بـوده 

نیمه هـای شـب در حـال متاشـای یـک شـبکه ی خـری محلـی در 

لس آنجلـس بـوده و جنایـات هولناک تریـن مجرمین را می شـنیده...

تارانتینـو می گویـد: »یـک برنامـه ی خری پلیسـی بود کـه می گفت: 

»ایـن مجرمیـن تحـت تعقیب در شـهر آزادانـه می چرخند، آیـا آن ها را 

دیده ایـد؟« عکـس بازداشـت بعضـی از مجرمیـن را نشـان می دادنـد 

و جنایات شـان را ترشیـح می کردنـد: »او همیـن اطـراف اسـت. اگـر 

او را رؤیـت کردیـد سـعی نکنیـد بازداشـتش کنید. با مقامـات محلی 

متـاس بگیریـد.« حدود پنج یا شـش سـاله بـودم و تا صبـح آن مرد را 

تصـور کـردم کـه به خانـه ی ما وارد می شـد و متامی اعضـای خانواده 

را می کشـت. هیـچ چیـزی بـرای مـن ترسـناک تر از آن توصیفاتـی 

کـه در تلویزیـون شـنیدم نبود. درسـت پیـش از قتل هـای خانواده ی 

منسـون یـک قاتـل زنجیـره ای وجـود داشـت کـه در لس آنجلـس بـا 

چکـش کشـتار بـه راه انداختـه بـود. این مرد بـرای من وحشـت انگیز 

بـود. تارانتینـو می گویـد فلم هـا از این جهـت که بر اسـاس من های 

از پیـش نوشـته شـده سـاخته می شـدند بـرای او چنـدان رعـب آور 

نبوده انـد. امـا ایـن بـه معنـای بی تأثیـر بـودن فلم هـای ژانـر وحشـت 

بـر او در سـنین جوانـی نیسـت. بلکـه بـر خـاف، تارانتینـو بـه یـاد 

مـی آورد کـه چگونـه دیـدن فلـم کاسـیک »قرمـز تیـره«... سـاخته ی 

»داریـو آرجنتـو« در سـن ۱۴ یـا ۱۵ سـالگی او را آشـفته سـاخته.

تاریـخ اکـران فلم تـام و جری در 5 مـارچ 2021 

)15 حـوت 1399( خواهـد بود.

بازیگران فلم تام و جری

بـه  کـه  بـود   2018 سـال  اکتوبـر   مـاه  در 

شـکل رسـمی اعـام شـد تیـم اسـتوری وظیفـه 

کارگردانـی فلم الیواکشـن تام و جـری را برعهده 

وارنـر  بـرادران  کمپانـی  بـا  و  داشـت  خواهـد 

همـکاری خواهـد کـرد. داسـتان این فلم توسـط 

کریـگ رایـت، کیتـی سـیلرمن، آپریـل پـرورس و 

کویـن کاسـتلو نوشـته شـده اسـت و کریسـتوفر 

دیفاریـا نیـز به عنـوان تهیه کننـده در ایـن پـروژه 

دارد. همـکاری 

درواقـع در سـال 2009 و بعـد از موفقیـت فلـم 

آلویـن و سـنجاب ها بـود کـه سـازندگان ابتـدا به 

فکـر تولیـد فلم تـام و جری افتادنـد. رسانجام در 

سـال 2018 بـود کـه کمپانـی بـرادران وارنـر بـه 

صـورت رسـمی خـر از تولیـد این فلـم داد.

حضـور  کـه  صداپیشـگانی  و  بازیگـران  ازجملـه 

آن هـا در ایـن فلـم بـه شـکل رسـمی تاییـد شـده 

اسـت می تـوان بـه لیسـت زیـر اشـاره کـرد:

ویلیـام هانـا و مل بانک در نقـش تام )از صدای 

ضبط شـده در آرشیو(

ویلیـام هانـا، مـل بانـک و جـون فـوری در نقش 

جـری )از صـدای ضبط شـده در آرشـیو(

کلویی گریس مورتس در نقش کایا

مایکل پنیا در نقش ترنس

کولین جوست در نقش دواین

اولیـن واکنش هـا بـه »منـک« سـاخته دیوید فینچـر از طـرف منتقدان و 

روزنامه نگاران بسـیار قوی اسـت، هرچند که به نظر می رسـد داسـتان 

به گـزارش  بـرای همـه جذابیـت نداشـته اسـت.  فلـم  پـردازی مراکـم 

دنیـای تصویـر، نتفلیکـس در اوایل سـال جاری ده نامزدی اسـکار برای 

فلـم "ایرلنـدی" سـاخته مارتیـن اسکورسـیزی بـه دسـت آورد و بـه نظـر 

مـی رسـد کـه "منـک" ممکـن اسـت بـرای سـال آینـده رقـم نامـزدی را 

بـرای ایـن کمپانـی دو رقمـی کنـد زیـرا منتقـدان در مـورد فلمـرداری، 

طراحـی صحنـه، لبـاس و بازیگـری، بـه ویـژه ]بـازی[ گـری اولدمـن و 

آمانـدا سـیفرید بسـیار رسوصـدا بـه راه انداختـه اند.

در ادامه واکنش اولیه منتقدان به فلم منک را بخوانید:

اسـتیو پونـد از سـایت د رپ می نویسـد: »کافـی اسـت بگوییـم که منک 

بـرای هـر کسـی کـه عاقه منـد بـه تاریـخ هالیوود اسـت مراکـم، لذت 

تصـور  اسـت.  برانگیـز(  چالـش  لگـد  یـک  )البتـه  لگـد  یـک  و  بخـش 

کردنـش دشـوار اسـت که منـک رقیب قدری در  اسـکار نباشـد. در این 

مرحلـه مـن مـی توانـم فلـم را بـه عنوان یـک پیشـتاز بالقـوه در تعدادی 

تاریخ اکران فلم تام و جریآیا درجه  بندی سنی برای نوابغ هم الزم است؟

نخستین واکنش های منتقدان به "منک"، فلم تازه ی آقای دیوید فینچر
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حروف زیر را ترکیب نموده 
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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حمل
امـروز بـرای مالقـات دوسـتان و یـا بسـتن قراردادهـای کاری روز مناسـبی نیسـت. 
ممکـن اسـت عصبـی باشـید و روی مـود صحبـت کـردن نیـز نباشـید. خریـد کردن 
و سـرمایه گـذاری را بـه زمـان دیگـری موکـول کنیـد! ریسـک کـردن یـک تصمیم 

اسـت. بد 

ثور
سـعی کنیـد مسـئولیت جدیـدی را به عهـده نگیرید! موفقیـت امروز برای شـما بعید 
اسـت. خوشـبختانه، مـی توانیـد از جایـی کـه اصـال انتظـار نداریـد حمایـت شـوید. 
در طـول شـب دوسـتان تـان را مالقـات مـی کنیـد و ایـن نگرانـی هـای روزانـه رفع 

شـد. خواهد 

جوزا
در طـول صبـح سـردرگم هسـتید و مشـکالتی در برقـراری ارتبـاط تجربـه خواهیـد 
کـرد. نمـی توانیـد بـه حـس ششـم تـان اطمینـان کنید، پـس نبایـد ریسـک کنید. 
بهتـر اسـت که اسـتراحت کـردن را نادیـده نگیریـد! واقعا نیـاز دارید کـه باتری خود 

را شـارژ کنید.

سرطان
امـروز بـرای سـرمایه گـذاری و برنامه ریزی برای آینده روز مناسـبی نیسـت. از طرف 
دیگـر، زندگـی عاشـقانه رضایتمنـدی خاصـی برای شـما به ارمغـان مـی آورد. از هر 
گونـه ریسـک کـردن اجتنـاب کنیـد، زیـرا بـه راحتی امـروز دچـار مشـکالت قانونی 

می شـوید.
اسد

امـروز زمـان خوبـی بـرای انجـام کارهـای چالـش برانگیـز نمی باشـد، زیرا شـانس با 
شـما یـار نیسـت. امروز نبایـد وارد کار و تجارت شـوید. ممکن اسـت اثبات شـود که 

کمی بـی تفاوت باشـید.

سنبله
امـروز صبـح کمی سـردرگم هسـتید و نمـی توانید پیـام اطرافیـان را دریافـت کنید. 
بایـد سـعی کنیـد کـه ایده هـای خود را سـامان دهی کنید. سـعی نکنید که شـریک 
عاطفـی تـان را بـا خریـد یک وسـیله گـران قیمت سـوپرایز کنیـد! باید هـر دو با هم 

تصمیـم بگیرید

میزان
گرچـه حـس و حـال بسـیار خوبـی داریـد، ممکن اسـت بـه انـدازه کافـی کارآمد 
نباشـید. بـه نظـر می رسـد کـه امـروز واقع بیـن نیسـتید. نبایـد به چیـزی اصرار 

کنیـد، وگرنـه بـه بحـث و درگیـری ختم می شـود.

عقرب
ممکـن اسـت مبلـغ عمـده ای پـول از سـمت یکـی از اعضـای سـالمند خانـواده 
دریافـت کنیـد و بـرای آینـده برنامـه ریزی کنیـد. از گرفتـن تصمیمـات عجوالنه 

اجتنـاب کنیـد. زیـرا ممکـن اسـت شکسـت بخورید.

قوس
در طـول صبـح بـا مشـکالتی در محیـط کار مواجـه مـی شـوید کـه نمـی توانیـد 
تمرکـز کنیـد. بایـد شـایعات اطـراف را نادیـده بگیریـد، زیـرا بـه راحتـی دچـار 
مشـکل خواهیـد شـد. امـروز بعـد از ظهـر مود خـوب برمی گـردد. فرصتـی دارید 

تـا شـب را در کنـار عشـق تـان سـپری کنید.

جدی
در طـول صبـح ممکـن اسـت سـردرگم باشـید و روی مود خوبـی نباشـید. باید از 
ریسـک کـردن اجتنـاب کنیـد، زیـرا شـانس تان بسـیار کم اسـت. از هـر فرصتی 
بـرای اسـتراحت کـردن و ارامش اسـتفاده کنیـد. بیشـتر مواظب خودتان باشـید

دلو
بـه نظـر مـی رسـد کـه برنامـه عالـی داریـد، مخصوصـا در بخش هـای مالـی، اما 
نمـی توانیـد هیـچ عالمت تشـویقی ببینید. صبور باشـید و سـعی کنیـد که زمان 
تـان را مدیریـت کنیـد. احتمـاال بخواهیـد توصیـه هـای یـک خانـم جـوان را در 

بگیرید. نظـر 

حوت
در طـول صبـح بیش از حد حسـاس هسـتید. سـعی کنیـد در اولیـن فرصت این 
مشـکل را برطـرف کنیـد وگرنـه بـر روابط تـان تاثیر خواهد گذاشـت. باید سـعی 
کنیـد کـه دیـدگاه تان را بـر همکاران تان تحمیـل نکنید. از یکی از دوسـتان تان 

در طـول شـب خبـری دریافـت مـی کنید کـه روحیه تـان را افزایش مـی دهد.
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سـتاره دپورتیـوو آالوس خوشـبین اسـت در برابـر 

بارسـا نتیجه خوبی کسـب کنند و حتی این تیم 

را شکسـت دهند.

بارسـلونا کـه از 5 بازی قبلی خـود در اللیگا تنها 

7 امتیـاز جمـع کـرده اسـت، پـس از پیـروزی بـر 

یوونتـوس در لیـگ قهرمانان  فردا شـب با روحیه 

ای مضاعـف پـای بـه دیـدار برابـر آالوس خواهـد 

بـا  اللیـگا  در  بارسـا  اخیـر  بـازی  دو  گذاشـت. 

شکسـت از ختافه و رئال همراه شـد و آبی اناری 

تیـم  آالوس  ندارنـد.  شکسـت  اجـازه  دیگـر  هـا 

پانزدهـم جـدول اسـت و به عقیده بسـیاری بعید 

اسـت بتوانـد سـد محکمـی برابر بارسـا باشـد.

امـا نظـر دیگـری دارد.  خوسـلو مهاجـم آالوس 

او بـه مـارکا گفـت:»  بارسـا یکـی از بهرتیـن تیـم 

های دنیاسـت و فصل گذشـته هـر دو بازی رفت 

و برگشـت برابـر ما پیروز شـد. ما بایـد با ذهنیتی 

شـانس  معـدود  از  و  شـویم  میـدان  وارد  خـوب 

خوبـی  بـه  شـود  مـی  مـان  نصیـب  کـه  هایـی 

اسـتفاده کنیـم.

از حیث مقایسـه بازیکنان و سـطح اقتصادی دو 

تیـم، بـدون شـک بارسـا چند پلـه باالتر قـرار می 

گیـرد ولـی این تیـم هم قدرت گذشـته را حداقل 

در ایـن مقطـع از فصـل نـدارد. بارسـا غیـر قابـل 

شکسـت نیسـت و مـا مطمئنـا مـی توانیـم برابـر 

ایـن تیـم بـه پیـروزی برسـیم و امتیـاز بگیریـم. 

بـرای ایـن مهـم باید از لحـاظ تیمـی در بالتارین 

سـطح کار کنیـم و بـا فـداکاری در زمیـن، خلـق 

موقعیـت کنیـم. قطعـا تـوپ و زمیـن در اختیـار 

بارسـا خواهـد بـود ولی ایـن دلیل بر این نیسـت 

کـه مغلـوب بارسـا خواهیم شـد.«

ورزش
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زلزلـه ای شـدید کـه بزرگـی آن را منابـع مختلـف تـا ۷ گزارش 

کردهانـد، سـواحل غربـی ترکیـه و جزایـر سـاموس در یونـان 

را لرزانـد.

شـار کشـته هـا در ترکیه تا کنـون ۴ و زخمیها بیـش از ۱۲۰ 

نفر گزارش شـده اسـت.

شـهردار ازمیـر گفتـه کـه ۲۰ سـاختان در این اسـتان خراب 

شـده اسـت. مقامهای دیگر ترکیـه تایید کردهاند که شـاری 

در سـاختانهای تخریب شـده گیـر افتادهاند.

ایـن زلزلـه کـه کانـون آن در ۱۷ کیلومـرتی ازمیـر و عمـق ۱۰ 

کیلومرتی گزارش شـده، در اسـتانبول، پرجمعیت ترین شـهر 

ترکیـه و آتـن، پایتخـت یونان هم احسـاس شـده اسـت.

پرجمعیـت  شـهر  آنـکارا، سـومین  و  اسـتانبول  از  بعـد  ازمیـر 

اسـت. ترکیـه 

مـردم در شـهر توریسـتی ازمیـر به خیابـان آمدهانـد. در جزایر 

سـاموس یونان با ۴۵ هزار نفر جمعیت از مردم خواسـته شـده 

از سـاحل فاصلـه بگیرنـد. شـاری از خانه ها در سـاموس هم 

تخریب شـده است.

از مردم ازمیر خواسـته شـده که با وسـایل شـخصی در خیابان 

نروند و راه را برای امدادرسـانی باز بگذارند.

تصاویـری در شـبکه هـای اجتاعـی منتـر شـده کـه نشـان 

میدهـد سـاختانهای چندطبقـه در ازمیر در حـال فروریخنت 

. هستند

لـرزه هـا در کـرت، بزرگرتیـن جزیـره یونـان هم احسـاس شـده 

اسـت. ترکیـه روی کمربنـد زلزلـه قـرار دارد و بارهـا زلزلـه های 

شـدید در ایـن کشـور ثبت شـده اسـت.

زلزلـه بـزرگ قبلـی ۲۱ سـال پیـش بـه بزرگـی ۷.۴ باعث مرگ 

۱۷ هـزار نفـر شـد که هـزار نفرشـان در اسـتانبول بودند.

مـراد کـوروم، وزیـر محیـط زیسـت ترکیـه گفتـه اطـاع دارد کـه 

پنـج سـاختان در ازمیـر خـراب شـده و شـاری از شـهروندان 

در سـاختانهای تخریـب شـده گیـر افتادهانـد. امـا شـهردار 

ازمیر شـار سـاختانهای خراب شـده را ۲۰ اعام کرده است.

در بعضـی از فلـم هـا مشـخص اسـت کـه آب در سـاحل طغیان 

کـرده و وارد خیابانهـای سـاحلی ازمیر شـده اسـت.

دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـوری امریـکا و جـو بایـدن نامـزد حزب 

دمکـرات در انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریـکا روز سـه شـنبه 

همزمـان مشـغول کمپیـن در ایالـت کلیـدی فلوریـدا بـوده انـد.

دسـت  در  "قـدرت  گفـت:  هوادارانـش  جمـع  در  بایـدن  آقـای 

شاسـت. اگـر فلوریـدا آبـی شـود، کار متـام اسـت." منظـور از 

اسـت. دمکـرات  حـزب  آبـی، 

رشـد  ارقـام  بـه  بالیـدن  بـا  امریـکا  جمهـور  رئیـس  مقابـل  در 

اقتصـادی در مـورد رقیـب خـود گفـت: "او مقـررات منـع تـردد را 

)در ارتبـاط بـا همـه گیـری شـیوع کرونـا( بر شـا اعـال خواهد 

کـرد."

درحالـی کـه پنـج روز تـا انتخابـات امریـکا مانـده پیشـتازی آقای 

بایـدن در نظرسـنجی هـای سـطح ملـی پایـدار بوده اسـت.

ماننـد  کننـده  تعییـن  هـای  ایالـت  در  او  برتـری  حـال  ایـن  بـا 

فلوریـدا، کـه در نهایـت نامـزده برنـده را انتخـاب خواهنـد کـرد، 

نامطمـن تـر بـه نظـر مـی رسـد.

تاکنـون بیـش از ۸۰ میلیـون نفـر رای داده انـد کـه ۵۲ میلیـون 

آن بـه صورت پسـتی بـوده، که امریکا را در مسـیر ثبـت بزرگرتین 

مشـارکت انتخاباتـی طـی بیـش از یـک قـرن قرار مـی دهد.

آقـای ترامـپ در تجمـع روز پنجشـنبه در متپـا در فلوریـدا با آب و 

تـاب بـه آمارهای رسـمی اشـاره کرد که مـی گوید اقتصـاد امریکا 

در تـازه تریـن دوره سـه ماهـه شـاهد رشـد سـاالنه ۳۳.۱ درصـد 

بـوده اسـت. اقتصـاد امریـکا در سـه مـاه قبـل از آن در خـال 

بحـران همـه گیـری کرونـا ۳۱ درصـد کوچـک شـده بـود.

آنطـور کـه وضعیـت دو نامـزد در ایالـت هـای تعیین کننده نشـان 

مـی دهـد، آقـای ترامپ برای پیـروزی در انتخابـات رسارسی باید 

در فلوریـدا برنـده شـود و یـک میانگین نظرسـنجی ها نشـان می 

دهـد کـه ۱.۴ درصـد از رقیـب عقـب اسـت، که از نظـر آماری 

رقابتـی کاما فرده اسـت.

در  ای  دقیقـه  و ۴۰  یـک سـاعت  تجمعـی  در  ترامـپ  آقـای 

فضـای بـاز بـه هـزارن هـوادار خـود کـه خیلـی از آنها ماسـک 

نداشـتند گفـت: "برنامـه جـو بایـدن اعـال مقـررات سـخت 

را حبـس  او شـا  اسـت.  کرونـا(  بـا  ارتبـاط  )در  تـردد  منـع 

خواهـد کـرد."

او افـزود: "اگـر جـو چرتـی رئیـس جمهـور شـود شـاهد رکـود 

عمیـق فلـج کننـده ای خواهیـد بـود کـه تـا بحـال مثـل آن را 

اید." ندیـده 

او اشـاره کـرد: "ببینیـد مـا را بـا اروپا مقایسـه مـی کردند. می 

گفتنـد 'آملـان وضـع خیلـی خوبی دارد، فرانسـه وضـع خیلی 

خوبـی دارد، همـه وضـع خیلـی خوبـی دارنـد'. نه هیـچ کدام 

وضـع خوبـی ندارند."

امریـکا  متحـدان  هـا  اروپایـی  کـه  ایـن  بـر  تاکیـد  او ضمـن 

بـه شـدت درحـال جهـش  آنجـا  در  "آمارهـا  گفـت:  هسـتند 

اسـت، آنهـا درحـال تعطیل کـردن و اعال مقـررات منع تردد 

هسـتند."

"مـن بـا ایـن کار مخالفـم چـون مـا دیگـر مقـررات منـع تـردد 

اعـال منـی کنیـم. مـا ایـن کار را کردیـم، بیـاری را درک 

کردیـم و حـاال کسـب و کارهـا را بازگشـایی کـرده ایـم."

آمـار روزانـه ابتـا بـه کووید در امریـکا اکنون با ۸۹ هـزار مورد 

رکـورد تـازه ای ثبـت کـرده اسـت. بـه گـزارش نیویـورک تایمز 

آمـار روزانـه مـرگ در ایـن کشـور طـی روزهـای اخیـر بـه طـور 

میانگیـن ۷۸۰ نفـر بـوده اسـت.  آقـای بایـدن در تجمعـی در 

یـک کالـج در بخـش بـروارد در شـال میامـی، کـه مـردم بـا 

اتومبیـل هـای خـود در آن رشکـت کـرده بودنـد، بـرای ۲۴ 

دقیقـه سـخن گفـت. او گفـت: "افسـوس مـی خـورم که منی 

توانـم وسـط جمعیـت بیایـم و بـا همه شـا دسـت بدهـم، اما 

مـا مدتـی قبـل نتیجه گیـری کردیم کـه باید )در ایـن کمپین 

هـا( مسـئوالنه عمـل کنیم."

او از حـارضان کـه بسـیاری از آنهـا در اتومبیـل خـود نشسـته 

بـود بـرای پوشـیدن ماسـک و حفـظ فاصلـه اجتاعی تشـکر 

کرد.

آقـای بایـدن از تجمـع آقـای ترامـپ در سـوی دیگـر ایالت به 

عنـوان یک رویـداد "ابرمـری" انتقـاد کرد.

"تسـلیم  برابـر همـه گیـری  ترامـپ در  او گفـت کـه دونالـد 

شـده".

آمـار ابتـا در امریـکا هـم اکنـون بـه ۹ میلیـون نفـر نزدیـک 

شـده اسـت.

زلزله ای شــدید ترکیه و یونان را لرزاند 

انتخابات امریکا؛ دوئل بایدن و ترامپ در ایالت تعیین کننده فلوریدا 

خـود را جشـن بگیرد.

متدید قرارداد رسخیو هررا

اصلـی  عامـل  اوساسـونا  بـان  دروازه  هـررا،  رسخیـو 

مقابـل  هفتـه  ابتـدای  بـازی  در  تیـم  ایـن  پیـروزی 

اتلتیکـو بیلبائـو بـود و توانسـت منایـش خیـره کننده 

ای از خـود ارائـه دهـد. او مدتـی اسـت کـه در فرمی 

عالـی بـه رس مـی برد و قـرارداد خـود را حاال تا سـال 

2023 بـا اوساسـونا متدیـد کـرده اسـت.

اعام چهار متدید قرارداد همزمان توسط بارسلونا

تنهـا یـک سـاعت بعـد از پیـروزی بارسـلونا مقابـل فرانـس 

واروش، این باشـگاه به شـکل رسـمی اعام کرد که قرارداد 

چهـار بازیکـن خـود را متدیـد کـرده اسـت. جـرارد پیکـه تـا 

دی  فرانکـی   ،2025 تـا  تراشـتگن  آنـدره  مـارک   ،2024

یونـگ و کلمنـت لنگلـت نیـز تـا 2026.

زیـن الدیـن زیـدان معتقـد اسـت با صحبـت کریـم بنزما 

و وینیسـیوس حواشـی اخیـر حـل و فصل شـده اسـت.

زمیـن  در  آخـری  لحظـه  تسـاوی  از  پـس  مادریـد  رئـال 

گادبـاخ بـه مصـاف اوئسـکا خواهـد رفـت. کهکشـانی 

هـا کـه هفتـه گذشـته توانسـتند بارسـا را 1-3 شکسـت 

دهنـد، در صـورت برتـری بـر اوئسـکا بـه صدر اللیـگا باز 

مـی گردنـد.

زیـن الدیـن زیـدان در نشسـت خـری بـای بـا اوئسـکا 

گفـت:» قطعـا بـازی سـختی خواهـد بـود چـون اوئسـکا 

کوچـک  تیـم  اسـپانیا  در  اسـت.  خطرنـاک  حریفـی 

نداریـم. همـه قـوی هسـتند و بـرای امتیـاز مـی جنگند. 

همیـن اللیـگا را جـذاب کرده اسـت. بـرای ما ایـن بازی 

مثـل یـک فینـال اسـت و ایـن بایـد در ذهـن بازیکنـان 

باشـد. ایـن سـه امتیـاز خیلـی مهـم اسـت.«

 طـی چنـد روز اخیـر مکاملـه انتقـادی کریـم بنزمـا بـا 

زیـادی  حواشـی  وینیسـیوس  مـورد  در  منـدی  فرالنـد 

بـه  کـه  خواسـت  مـی  منـدی  از  کریـم  شـد.  باعـث  را 

وینیسـیوس پـاس ندهـد چـون او در زمیـن بـر ضـد تیـم 

کار مـی کنـد.

کریـم روز گذشـته در متریـن با وینیسـیوس صحبت کرد 

و بـا عذرخواهی قضیـه خامته یافت.

زیـزو در مـورد حواشـی قضیـه کریـم بنزما-وینیسـیوس 

لیورپـول  برزیلـی  بـان  دروازه  بکـر،  آلیسـون 

معتقـد اسـت که حرکـت خشـن جـردن پیکفورد 

روی ویرژیـل فـن دایـک کاماً غیـر رضوری بوده 

اسـت.

در دقایـق ابتدایـی دربـی مرسـی سـاید بـود کـه 

جریمـه  محوطـه  درون  قـوس  و  کـش  یـک  در 

جـردن  بیـن  سـختی  و  سـفت  برخـورد  اورتـون 

آمـد؛  بـه وجـود  فـن دایـک  ویرژیـل  و  پیکفـورد 

اتفاقـی کـه باعـث شـد مدافـع هلنـدی لیورپول 

را  مسـابقه  زمیـن  فـراوان  درد  احسـاس  از  بعـد 

تـرک کنـد.

یکـی  کـه  شـد  مشـخص  گذشـته  روزهـای  در 

از بهرتیـن مدافعـان دنیـا و مهـره کلیـدی تیـم 

ربـاط  ناحیـه  از  مصدومیـت  بـا  کلـوپ  یورگـن 

صلیبـی مواجـه شـده و بایـد چنـد مـاه بـه دور 

از میادیـن باشـد. بـا ایـن حـال دقایقـی پیـش 

باشـگاه لیورپـول اعـام کـرد کـه عمـل جراحـی 

روی پـای فـن دایـک بـا موفقیـت انجـام شـده 

اسـت.

دروازه  بکـر،  آلیسـون  رابطـه  همیـن  در  و  حـاال 

بـان برزیلـی لیورپـول بـه صحبـت دربـاره صحنه 

مصدومیـت فـن دایـک و حرکـت خشـن جـردن 

پیکفـورد پرداختـه و می گویـد: " هـر دروازه بـان 

فوتبال اسپانیا طی یک هفته گذشته شاهد اتفاقات جالبی بوده است.

در ابتـدای هفتـه دو تیـم بارسـلونا و رئـال مادریـد اولین ال کاسـیکوی فصل 

را در ورزشـگاه نوکمـپ برگـزار کردنـد. امـا ایـن تنها اتفـاق مهم اللیـگا در یک 

هفتـه اخیـر نبود.

رئال مادرید پیروز اولین ال کاسیکو فصل

اولیـن ال کاسـیکوی فصـل بـرای هـواداران فوتبـال در رسارس جهـان اصـاً 

ناامیـد کننـده نبـود چـرا کـه رئـال مادریـد موفـق شـد در یـک بـازی بسـیار 

هیجـان انگیـز بارسـلونا را بـا نتیجه 3-1 شکسـت دهـد. هر دو تیـم در ابتدای 

بـازی توسـط فدریکو والورده و آنسـوفاتی به گل دسـت یافتنـد تا مقدمات یک 

بـازی عالـی فراهـم شـود. بـا این حـال رضبـه پنالتی رسخیـو رامـوس و بعد از 

آن گل متـام کننـده لـوکا مودریـچ باعـث شـد رئـال مادریـد پیروز شـود.

قرار گرفنت رئال سوسیداد در صدر جدول

بـا گذشـت هفـت هفتـه از رقابت هـای اللیـگا رئـال سوسـیداد تیمـی بـوده که 

تـا بـه اینجـا در صـدر جـدول قـرار گرفتـه اسـت. ایـن تیم بعـد از پیـروزی 1-4 

ابتـدای هفتـه خـود مقابـل هوئسـکا موفـق شـد باالتـر از غـول های ایـن لیگ 

در رتبـه اول قـرار گیرد.

جشن صد سالگی اوساسونا

ایـن هفتـه صدمیـن سـالگرد باشـگاه اوساسـونا بود و ایـن تیم نیز توانسـت آن 

را بـا یـک پیـروزی دلچسـب جشـن بگیـرد. اوساسـونا بـه لطـف پنالتـی روبـن 

گارسـیا موفـق شـد اتلتیکـو بیلبائـو را شکسـت دهد و بـه نوعی 100 سـالگی 

فتح ال کالسیکو توسط رئال و حرکت جالب بارسلونا

توقیـف داراییهـای جمهـوری اسـامی بـه مبلغ 

یـک میلیـارد و هفتصـد میلیـون دالـر را صـادر 

بود. کـرده 

ایـران و ونزوئـا از سـوی امریکا تحریم هسـتند 

همیـن  بـه  اسـتناد  بـا  امریـکا  دادسـتانی  و 

تحریمهـا از یـک دادگاه اجازه توقیف نفتکشـها 

را گرفـت.

دارایـی  وزارت  خـر  ایـن  انتشـار  بـا  همزمـان 

امریکا فهرسـت جدیدی از تحریمها علیه ایران 

را منتـر کـرده کـه در آن بسـیاری از مقامهای 

ایـن کشـور دوبـاره امـا بـه عللـی جدیـد تحریم 

شـدهاند. مبنـای تحریـم ایـن افـراد "مبـارزه با 

تروریسـم" عنوان شـده اسـت.

علـت  بـه  کـه  ونزوئـا  بـرای  پـرتول  ارسـال 

بحرانهـای داخلـی و خارجـی بـه شـدت بـه آن 

نیازمنـد اسـت باعـث تنش دیپلاتیـک تازهای 

بـا امریـکا شـده اسـت. هـم ایـران هـم ونزوئـا 

امریـکا هسـتند. زیـر فشـار تحریمهـای 

امریـکا در دوره دونالـد ترامـپ فشـارش را بـر 

کشـورهای ایـران و ونزوئا افزایش داده اسـت. 

بـه تازگی با اسـتعفای فرسـتاده ویـژه امریکا در 

امـور ایـران، فرسـتاده امریـکا در امـور ونزوئـا 

را در وزارت خارجـه  مسـئولیت هـر دو بخـش 

امریـکا بـه دسـت گرفت.

ونزوئـا  کـه  بودنـد  گفتـه  امریکاییهـا  پیشـرت 

بـرای پرداخـت بـه ایـران طـا بـه ایـن کشـور 

فرسـتاده اسـت. آنهـا مدعـی بودند کـه ایرانیها 

بـه صنعـت نفـت ونزوئـا کمـک میکننـد.

هفتـه گذشـته امریـکا بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت 

ایـران و تعـدادی از مدیـران مرتبـط بـا صنایـع 

نفتـی ایـران را بـه فهرسـت تحریم شـدگان این 

کشـور اضافـه کرد.

در اطاعیـه خزانهـداری امریـکا همچنیـن نـام 

نفـت  وزارت  بـا  مرتبـط  و  ملـی  رشکـت  چنـد 

ایـران، چنـد رشکـت کشـتیرانی و حتـی چنـد 

نفتکـش اضافـه شـده بـود.

مقامـات امریکایـی اعـام کردنـد کـه محمولـه 

توقیـف شـده پـرتول ایـران را فروختـه و بخـش 

اعظـم پـول حاصـل آن قرار اسـت بـه "قربانیان 

تروریسـم دولتـی" اختصـاص داده شـود.

تابسـتان امسـال، امریـکا اعـام کـرد کـه بـار 

چهـار نفتکشـی را که از ایران پـرتول به ونزوئا 

میـرد، توقیـف کـرده و پـس از تخلیـه بارشـان 

آنهـا را آزاد کـرده اسـت.

مایـکل رشوین، دادسـتان واشـنگنت دی سـی 

روز پنجشـنبه ۲۹ اکتوبـر ، در یـک گفتگـوی 

تلفونـی بـا خرنگاران بـا اعام ایـن خر گفت: 

بـر اسـاس بـرآورد ما حـدود ۴۰ میلیـون دالر از 

فـروش ایـن محمولـه هـا عایـد ایـاالت متحـده 

خواهـد شـد کـه بیشـرت آن بـه عنـوان کمک به 

"صنـدوق کمـک بـه قربانیان تروریسـم دولتی" 

پرداخـت خواهد شـد.

پیشـرت بیـژن زنگنـه، وزیر نفـت ایـران گفته بود 

کـه کشـتی و محمولههـای نفتـی کـه امریـکا 

توقیـف کـرده، "پـرتول فروختهشـده ایـران بـه 

یـا  عرشـه  در  کاال  تحویـل  صـورت  بـه  ونزوئـا 

فـوب" بـوده و ایران پول آنهـا را از ونزوئا گرفته 

و "امریـکا نـه امـوال ایران بلکه امـوال ونزوئا را 

توقیـف کرده اسـت."

نفتکشـها،  ایـن  توقیـف  خـر  انتشـار  پـی  در 

حجـت سـلطانی، سـفیر ایـران در ونزوئا، خر 

توقیـف ایـن نفتکشـها را "جنگ روانـی امریکا" 

توصیـف کـرده و ایرانـی بـودن نفتکشـها را هـم 

تکذیـب کـرده بود.

بـه تازگـی دادگاهـی در امریـکا حکومـت ایران 

را بـه پرداخـت ۸۷۹ میلیـون دالـر بـه خانـواده 

۱۹ رسبـاز امریکایـی که در مببگـذاری ۱۹۹۶ 

صـادر  شـدند،  کشـته  سـعودی  عربسـتان  در 

اسـت. کرده 

از  گروهـی  خویشـاوندان  گذشـته  سـال 

کشتهشـدگان و زخمیهـای حمـات گروههـای 

تندرو فلسـطینی در ارسائیل خواسـتار مسدود 

اروپـا  اتحادیـه  مالـی  سـازوکار  امـوال  شـدن 

شـدند.  - اینسـتکس   - ایـران  بـرای 

در شـکایت این گروه که ۱۵ جنوری ۲۰۱۹ به 

دادگاه بـدوی در پاریس تحویل شـد، خواسـته 

شـده بـود که متامـی داراییهـای نقـدی، عواید 

نفتـی یـا امـوال منقـول و غیر منقـول متعلق به 

ایـران یـا آنچـه کـه توسـط شـخص ثالـث بـرای 

بـه صنـدوق  ایـران  دولـت  انتفـاع  یـا  دریافـت 

سـازوکار مالـی ویـژه ریختـه شـده یا میشـود به 

منظـور پرداخـت غرامت بـه قربانیـان "عملیات 

تروریسـتی تحـت حایـت ایـران" ضبط شـود.

دو سـال پیـش هـم دادگاهـی در کانـادا دولت 

بـه  شـده  وارد  خسـارات  مسـئول  را  ایـران 

گروهی از آسـیبدیدگان و بازمانـدگان قربانیان 

امریکایـی عملیـات تروریسـتی در دهـه 1٩٨0 

تـا اوایـل دهـه 2000 تشـخیص داده و حکـم 

امریکا: چهار محموله توقیف شده پترول ایران به 
ونزوئال را فروخته است 

واکنش زیدان به حرف های جنجالی بنزما علیه وینیسیوس
انتقاد آلیسون از گلر اورتون؛ حرکت او غیر ضروری بود

یوونتوس پیرلو بدترین یوونتوس از سال 2010
گفـت:» مهمـرت از هـر چیـزی ایـن بـود کـه دو بازیکن 

در ایـن بـاره حـرف زدنـد و همـه چیـز شـفاف سـازی 

شـد. درون زمیـن خیلـی حرف ها زده می شـود و باید 

هـان جـا باقی مباننـد. ما یـک تیم هسـتیم و انرژی 

مـان را بایـد روی چیزهـای دیگـر بگذاریـم.

چنیـن مسـائلی خیلـی هـم بـد نیسـتند چـون نشـان 

بازیکـن حـرف  دو  و رسپائیـم.  زنـده  مـا  دهنـد  مـی 

زدنـد و قضیـه دیگـر متام شـده اسـت. فکـر منی کنم 

وجهـه کریم خراب شـده باشـد چـون در زمیـن از این 

اتفاقـات هیمشـه رخ مـی دهـد و هـان جـا هـم مـی 

کنـد. در ایـن دوران دوربیـن هـا همـه جـا هسـتند و 

ایـن حواشـی هـم بازتـاب پیـدا مـی کنـد. اتفاقـات 

شـبیه بـه بنزمـا و وینیسـیوس اصـا جدید نیسـتند.«

روش متفاوتـی برای بـازی و حرکت کردن دارد 

امـا در آن لحظـه ایـن حرکـت 100 درصـد غیر 

رضوری بـود. مـن چیزهایـی در ذهنـم دارم اما 

هرکـس راه و روش خـودش را دارد. با این حال 

مـن فکـر می کنـم کـه ایـن فقـط یـک حرکت و 

لحظـه غیـررضوری بود.

البتـه لیورپـول نیـاز بـه تغییـرات نـدارد و ما راه 

خـود را ادامـه خواهیـم داد امـا در عیـن حـال 

بازیکـن مهمـی مثـل ویرژیـل را از دسـت داده 

ایـم. او نـه تنهـا در فاز دفاعی بلکـه در حمات 

و گلزنـی نیـز بـه مـا کمـک می کـرد. مـا واقعـاً 

یـک تیـم قدرمتنـد بـا بازیکنـان زیـاد هسـتیم 

کـه همـه می تواننـد بـازی کننـد."

مربــی  عنــوان  بــه  پیرلــو  آ  آنــدره 

نتوانســته در شــش بــازی نخســت 

ــد. ــی کســب کن ــج خوب ــووه نتای ــا ی ب

آنــدره آ پیرلــو بدتریــن آغــاز یوونتــوس 

حضــور  و   2010 ســال  از  پــس 

مالکیــت  ســمت  در  آنیلــی  آنــدره آ 

ایــن تیــم را  بــه ثبــت رســانده اســت. 

از  پــس  و  امســال  تابســتان  پیرلــو 

اخــراج مائوریتزیــو ســاری بــه عنــوان 

رسمربــی یوونتــوس انتخــاب شــد. 

ــت  ــور او روی نیمک ــن حض ــن اولی ای

ــود.  ــی ب ــمت رسمرب ــم در س ــک تی ی

پیرلــو در دو بــازی از 6 بــازی ابتدایی 

یــووه در ایــن فصــل برنــده شــده، ســه 

تســاوی و یــک شکســت را نیــز در 

کارنامــه خــود بــه ثبت رســانده اســت.

یوونتــوس در ایــن بــازه زمانــی، ٩ گل 

بــه مثــر رســانده و 4 گل دریافــت 

ــی دل  ــاز او از جیج ــت. آغ ــرده اس ک

ــازی ابتدایــی ســال  ــری کــه در 6 ب ن

پیــروزی،   4 شــد  موفــق   2010

بــه  یــک شکســت  و  یــک تســاوی 

دســت آورد نیــز بدتــر بــوده اســت. 

ــر  ــه مث ــز ٩ گل ب ــم نی ــد آن تی هرچن

ــود. ــرده ب ــت ک ــاند و 4 گل دریاف رس

بعــد  ســال  یــک  کونتــه  آنتونیــو 

جانشــین او شــد و موفــق شــد در 

و  پیــروزی   3 ابتدایــی،  بــازی   6

در  یــووه  کنــد.  کســب  تســاوی   3

ایــن شــش بــازی بــا کونتــه ٩ گل 

کــرد. دریافــت  گل   3 تنهــا  و  زد 

 2014-15 فصــل  آلگــری  مکــس 

در  و  داشــت  خوبــی  بســیار  آغــاز 

میــدان  از  برنــده  بــازی   6 هــر 

گل   12 او  بــا  یــووه  شــد.  خــارج 

بــه مثــر رســاند و هیــچ گلــی نیــز 

دریافــت نکــرد. مائوریتزیــو ســاری 

نیــز فصــل گذشــته 4 پیــروزی و دو 

تســاوی در 6 دیــدار کســب کــرد. 

ــاری  ــن س ــن بی ــال در ای ــن ح ــا ای ب

بــا دریافــت 7 گل بدتریــن رکــورد 

ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــط دفاع خ

 11 بــازی   6 در  تیمــش  امــا  داد 

بــود.  رســانده  مثــر  بــه  نیــز  گل 

بارسا قدرت قبل را ندارد؛
 می توانیم شکست شان دهیم



واکسـن  ایـن  خانـه  بـه 

می کننـد. فعالیـت 

بـه  دسرتسـی  عـدم 

ناامـن  والیت هـای 

افغانسـتان از چالش های 

عمده کارزار واکسـن فلج 

اسـت. بـوده  اطفـال 

حامیـت  صنـدوق 

ملـل  سـازمان  کـودکان 

)یونیسـف( نیز در تطبیق 

واکسـن فلـج کـودکان در 

دارد. نقـش  افغانسـتان 

فلـج اطفـال یـک بیامری 

ویروسـی اسـت کـه غیرقابـل درمـان اسـت و از سـال ۱۹۸۸ 

اقـدام جهانـی بـرای ریشـه کنی آن آغـاز شـد و از آن سـال تا به 

حـال، مـوارد ابتال بـه این بیامری بـه میزان بیـش از ۹۹ درصد 

کاهـش یافته اسـت. افغانسـتان، در کنـار پاکسـتان و نیجریه، 

یکـی از تنهـا سـه کشـور در جهـان اسـت کـه در آن هـا بیامری 

فلـج کـودکان هنوز ریشـه کن نشـده اسـت. 

افـزوده  پرتولیـم  و  معـادن  وزارت 

اسـت که بورد سـازمان بین املللی 

صنایـع  شـفافیت  ابتـکار 

اسـتخراجی روز گذشـته عضویـت 

مجدد افغانسـتان در این سـازمان 

را تأییـد کـرده اسـت کـه براسـاس 

 ۱۲.۵ شـامره  سـفارش  آن، 

تعهـدات جینیـوا نیز تکمیل شـده 

اسـت.

سـازمان  حـال،  همیـن  در 

شـفافیت  ابتـکار  بین املللـی 

صنایـع اسـتخراجی در اعالمیه ای 

گفتـه اسـت کـه پـس از اعتبارسـنجی دور دوم، افغانسـتان در 

چشـم گیری  پیرشفت هـای  سـازمان  ایـن  معیارهـای  اجـرای 

اسـت. داشـته 

در ایـن اعالمیـه آمـده اسـت کـه افغانسـتان توانسـته اسـت 

شـفافیت را در زمینه هـای مجوزدهـی و قـرارداد پروژه ها تأمین 

کنـد کـه سـبب شـد تعلیـق موقـت عضویـت افغانسـتان در 

سـازمان یادشـده نیـز برداشـته شـود.

ابتـکار شـفافیت صنایع اسـتخراجی یـک سـازمان بین املللی 

کشـور  نفـت  و  گازات  معـادن،  در  شـفافیت  از  کـه  اسـت 

اطمینـان مـی دهـد. 

آنهـا،  ابتدایـی  آمـار  بـه   وزارت صحـت کشـور می گویـد نظـر 

حـدود سـه میلیون کـودک از ده میلیون کودک زیر ۵ سـال، از 

دسرتسـی بـه واکسـن فلـج اطفـال، محـروم ماندنـد.

دیـروز جمعـه، ۹ عقـرب، آخریـن روز کارزار واکسـن فلج اطفال 

در کشـور بود.

چکانـدن  کارزار،  ایـن  هـدف  می گویـد  عامـه  صحـت  وزارت 

واکسـن فلـج اطفـال )پولیـو( به حـدود ۱۰ میلیون کـودک زیر 

۵ سـال در ایـن کشـور اسـت.

میرجـان راسـخ، از برنامـه ملـی واکسـن فلـج اطفـال در وزارت 

صحـت گفتـه اسـت کـه واکسـناتورها دسرتسـی بـه حـدود ۳ 

میلیـون کـودک از ۱۰ میلیـون کـودک را نداشـتند.

امسـال  کـه  میلیـون کودکـی  از سـه  راسـخ،  آقـای  بـه گفتـه 

محـروم ماندنـد، حـدود ۱ میلیـون آن در والیت هـای جنوبـی 

افغانسـتان هسـتند؛ جایـی که بیشـرتین موارد فلـج اطفال در 

آن ثبـت شـده اسـت.

خانـه  رسارسی،  تطبیـق  در  رضـاکار،  هـزار   ۷۵ بـه  نزدیـک 

 وزارت معـادن و پرتولیـم اعـالم کـرد کـه افغانسـتان مجـددا 

صنایـع  شـفافیت  ابتـکار  بین املللـی  سـازمان  عضویـت 

اسـت. آورده  به دسـت  را   )EITI( یـا  اسـتخراجی 

در اعالمیـه ی ایـن وزارت آمـده اسـت کـه افغانسـتان در سـال 

۲۰۱۰ میـالدی عضویـت سـازمان بین املللی ابتکار شـفافیت 

صنابـع اسـتخراجی را کسـب کـرده بـود، امـا ایـن عضویـت 

بـه  میـالدی   ۲۰۱۷ و   ۲۰۱۴ سـال های  اجـراآت  براسـاس 

حالـت تعلیـق درآورده شـده بـود.

بـه نقـل از اعالمیـه، پیرشف هـای چشـم گیر وزارت معـادن و 

پرتولیـم در راسـتای اصالحات در تصدی ها و تأمین شـفافیت 

در رونـد اعطـای قراردادهـا و جوازهـا سـبب شـده اسـت کـه 

ابتـکار  بین املللـی  سـازمان  عضویـت  مجـددا  افغانسـتان 

شـفافیت صنایـع اسـتخراجی را کسـب کنـد.

همچنـان گفتـه شـده اسـت کـه برگـزار کـردن جلسـات منظم 

گـروه چندجانبـه یـا )MSG( متشـکل از مسـئوالن حکومـت، 

کـردن  تکمیـل  در  نیـز  خصوصـی  سـکتور  و  مدنـی  جامعـه 

معیارهـای رونـد دوم اعتباردهـی نقـش داشـته اسـت.

جمهـور  رئيـس  رياسـت  تحـت  مـى،  تـدارکات  کميسـيون 

کـرد منظـور  را  تدارکاتـی  مـورد   ۱۰۶ غنـى، 

جلسـه کمیسـیون تـدارکات ملـی، بـه ریاسـت محمـد ارشف 

ارگ  در  روز گذشـته  شـام  افغانسـتان  رئیـس جمهـور  غنـی 

برگـزار شـد.

عمومـی  رئیـس  هوتکـی  عمـر  الهـام  ابتـدا،  جلسـه  ایـن  در 

ادارۀ تـدارکات ملـی، در مـورد قرارگرفنت اداره تـدارکات ملی 

بـه عنـوان اداره برتـر در امـر اطـالع رسـانی و تطبیـق احـکام 

متحداملـال  نافـذ سـاخنت  اطالعـات،  بـه  قانـون دسرتسـی 

عامـه،  قراردادهـای  در  ذینفـع  مالکیـت  نـرش  و  آوری  جمـع 

بـا  زمینـه  در  مشـرتک  هـای  همـکاری  تفاهمنامـه  عقـد  و 

کـرد.  ارائـه  معلومـات  جلسـه  بـه  تجـارت،  و  صنعـت  وزارت 

وی همچنـان چگونگـی پیرشفـت تحقـق فیصلـۀ کمیسـیون 

سـکتور  تـدارکات  اصالحـی  طـرح  پیرامـون  ملـی  تـدارکات 

امنیـت و تقدیـر از اقدامات اداره تدارکات ملی از سـوی لوی 

څارنوالـی را، بـه جلسـه پیشـکش منـود کـه مـورد اسـتقبال 

رئیـس و اعضـای کمیسـیون قرار گرفت. سـپس طبـق اجندا، 

جلسـه ۱۰۶ مـورد تدارکاتـی شـامل پـروژه هـای زیربنایـی، 

وزارت صحت عامـه می گوید که در ۲۴سـاعت گذشـته، ۱۶۹ 

رویـداد مشـکوک ویـروس کرونـا در کشـور آزمایـش شـده اند 

کـه از ایـن میـان ۶۶ رویـداد مثبت تشـخیص شـده اند. 

بـه گفتـۀ ایـن وزارت، در ایـن مدت یـک بیـامر کوویدنزده هم 

جانش را از دسـت داده است. 

رویدادهـای تـازه در والیت هـای بلـخ )۲۴(، کندهـار )۳۴(، 

زابـل )۷( و ارزگان )۴( ثبـت شـده اند.

اعاشـوی و خدماتـی و درخواسـت 

خدمـات  پیرامـون  هدایـت 

نقـل  و  حمـل  خدمـات  امنیتـی، 

  )Ground Handling(زمینـی

خدمـات  و  میـدان  داخـل  در 

در  تکنالـوژی  و  سیسـتم  انتقـال 

میـدان هـای بیـن املللـی کشـور 

مربـوط اداره هوانـوردی ملکـی را 

منظـور  بررسـی،  و  بحـث  از  پـس 

کـرد. به همیـن ترتیب کمیسـیون 

مـورد   ۴۷ روی  ملـی،  تـدارکات 

یادداشـت  هدایـات،  درخواسـت 

تصامیـم الزم  نیـز  تدارکاتـی  و موضوعـات  پیشـنهادات  هـا، 

اتخـاذ کـرد و بـه نهادهـای مربوطـه، در زمینـه هدایـات الزم 

صـادر منـود. عـالوه بـر آن، ۱۶ درخواسـت منظـوری تعدیـل 

کمیسـیون  مداقـه  و  بررسـی  مـورد  نهادهـا،  هـای  پـروژه 

تـدارکات ملـی قـرار گرفت و در زمینـه تصامیم اتخـاذ گردید. 

در جلسـه تاکیـد شـد کـه خریـداری دولـت، باعـث تقویـت 

بـه  مربـوط  آمارهـای  صحت عامـه  وزارت  همـه،  ایـن  بـا 

والیت هـای کابـل و هـرات را کـه در هفتـۀ گذشـته بلندتریـن 

نکرده اسـت.  همه گانـی  داشـتند،  را  آمارهـا 

 ۴۱۳۳۴ تاکنـون  صحت عامـه،  وزارت  آمارهـای  بربنیـاد 

ثبـت شـده اند  افغانسـتان  در  کرونـا  ویـروس  مثبـت  رویـداد 

و ۱۵۳۳ بیـامر کوویدنـزده هـم جان هـای شـان را از دسـت 

داده انـد. 

رسمایـه گـذاری از سـوی متشـبثین و سـکتور خصوصـی مـی 

از تولیـدات  تـا در حامیـت  انـد  بنـاًء نهادهـا مکلـف  گـردد؛ 

داخلـی و سـکتور خصوصـی، همواره تالش منایند. از سـويی 

ایـن جلسـه اعضـای کمیسـیون، ۱۹  هـم، طبـق اجنـدا در 

گـزارش تحقـق هدایـات فیصلـه هـای قبلـی ایـن کمیسـیون 

را بـه بحـث گرفتنـد.

حدود ۳ میلیون کودک زیر ۵ سال در کشور به دلیل ناامنی از واکسن فلج اطفال محروم ماندند 

افغانستان دوباره عضویت سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را کسب کرد 

جلسه کمیسیون تدارکات ملی، ۱۰۶ مورد تدارکاتی را منظور کرد 

کرونا در افغانستان؛ ۶۶ رویداد مثبت تازه ثبت شدند 

 یـک مقـام ارشـد سـازمان ملـل متحـد می گویـد کـه جنگجویـان 

گـروه القاعـده بـر خـالف توافقنامـه صلـح ایـاالت متحـده بـا گـروه 

طالبـان، »حضـور سـنگین در میـان گـروه طالبـان دارد.«

ادمونـد فیتون-بـراون، هامهنـگ کننـده تیـم نظارتی سـازمان ملل 

بـر گـروه تروریسـتی داعـش، القاعـده و طالبـان، گفتـه اسـت کـه 

طالبـان در آسـتانه امضـای توافقنامـه بـا ایـاالت متحده بـه القاعده 

نیـز قـول داده کـه ایـن دو گـروه متحـد باقـی مبانند.

آقـای فیتون-بـراون به بی بی سـی گفـت: »طالبان مرتبا و در سـطح 

بـاال بـا القاعـده صحبـت می کـرده و به آنهـا اطمینان مـی داد که به 

روابـط تاریخـی خود بـا القاعده احـرتام می گذارد.«

او افـزود کـه رابطـه بیـن القاعـده و طالبـان »بـه طـور اساسـی« بـا 

ایـاالت متحـده تغییـر نکـرد. او افـزود کـه:  بـا  امضـای توافقنامـه 

»القاعـده به شـدت بـا طالبـان پیوسـته اسـت و آنها کارهـای نظامی 

و آموزشـی زیـادی را بـا طالبـان انجـام می دهند و ایـن تغییر نکرده 

است.«

در اوایـل سـال جـاری، امریـکا توافقنامـه ای را با طالبـان امضا کرد 

کـه براسـاس آن، در صورتـی که طالبان متعهد شـود کـه گروه هایی 

راه  بـرای  افغانسـتان  از خـاک  اسـتفاده  بـه  قـادر  القاعـده  ماننـد 

انـدازی حمـالت تروریسـتی نخواهند شـد، تا تابسـتان سـال آینده 

همـه نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان خـارج خواهند شـد.

از بیـن بـردن تهدیـدات القاعـده و سـقوط رژیـم طالبـان کـه بـه 

آنهـا پنـاه داده بـود، دلیـل اولیـه حملـه امریـکا بـه افغانسـتان پس 

از حمـالت ۱۱ سـپتامرب بـود. در آن زمـان، جـورج بـوش، رئیـس 

جمهـور وقـت امریـکا اعالم کرد که شـبکه القاعده را شـکار می کند 

تـا جایـی که »جایی برای فرار، پنهان شـدن یا اسـرتاحت« نداشـته 

باشند.

قـدرت و توانایـی القاعـده در حملـه بـه غـرب طی یک دهه گذشـته 

بـه طـور قابـل توجـه کاهـش یافتـه، امـا اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه 

هنـوز ایمـن الظواهـری، رهـرب القاعـده همـراه بـا شـامری دیگـر از 

چهره هـای ارشـد ایـن شـبکه در افغانسـتان مسـتقر انـد. 

امنیـت ملی کشـور روز شـنبه اعـالم کرد که آنها در یـک عملیات در 

والیـت غزنـی، حسـام عبدالرئوف، از اعضای ارشـد مـری القاعده 

بـا وجـودی خاموشـی،  آقـای فیتون-بـراون گفـت کـه  را کشـتند. 

القاعـده همچنـان »مقـاوم« و »خطرناک« اسـت.

بـه  بـه طـور کامـل  آنهـا  انـد کـه  تأکیـد کـرده  مقام هـای طالبـان 

رشایـط توافقنامـه خـود بـا امریـکا پایبنـد خواهنـد بود کـه مامنعت 

بـرای  پایـگاه  بـه عنـوان  افغانسـتان  از خـاک  اسـتفاده هـر گـروه 

شورشـیان  اسـت.  متحدانـش  و  امریـکا  علیـه  حملـه  برنامه ریـزی 

طالبـان می گوینـد کـه هـدف آنهـا تنها اجـرای »حکومت اسـالمی« 

در افغانسـتان اسـت و تهدیـدی برای هیچ کشـور دیگری نیسـتند.

طالبـان نـربد علیـه شـبه نظامیـان گـروه داعـش را بـه عنـوان منونه 

تعهـد خـود علیـه افـراط گرایـان دیگـر بـه صـورت برجسـته نشـان 

می دهنـد. امـا طالبـان، گـروه داعـش را رقیـب خـود می داننـد، در 

حالـی کـه آنهـا از بـدو تاسـیس این گـروه با القاعـده رابطـه نزدیک 

اند. داشـته 

آقـای فیتـون بـراون گفـت کـه گزارش هـای تازه رسـیده کـه طالبان 

برخـی جنگجویـان خارجـی پاکسـتانی در افغانسـتان را ملـزم بـه 

ثبـت نـام نزد آنهـا و رعایت قانون منـع حمله به خارج از افغانسـتان 

کـرده اسـت. آقـای فیتـون بـراون گفـت کـه هنـوز مشـخص نیسـت 

کـه آیـا ایـن دسـتور در مـورد القاعـده نیـز اعـامل می شـود یـا نـه 

و یـا این کـه یـک حرکـت »غیرقابـل بازگشـت« بـه منظـور جلوگیری 

از تهدیـد شـبه نظامیـان خارجـی بـوده کـه از نظـر بیـن املللـی از 

افغانسـتان تهدیـد می شـود.

کـه  می کننـد  بـاور  آنهـا  آیـا  این کـه  درمـورد  امریکایـی  مقام هـای 

طالبـان بـه طـور کامـل بـه تعهـدات خـود در مـورد قطـع رابطـه بـا 

القاعـده عمـل می کننـد یـا نـه، مطمـن نیسـتند، و می گوینـد کـه 

ایـن اطالعـات محـرم اسـت.  ناتـان ثالث، هامهنـگ کننـده مبارزه 

بـا تروریسـم در وزارت امـور خارجـه امریـکا، گفـت: »مـا از طالبـان 

انتظـار داریـم که بـه تعهداتی 

کـه داده انـد پایبنـد مباننـد، 

خـود  ارتباطـات  متـام  بـه  و 

تروریسـتی  سـازمانهای  بـا 

دهنـد.  پایـان  افغانسـتان  در 

از  رشایـط  نظـارت  بـه  مـا 

کـه  می دهیـم  ادامـه  نزدیـک 

گفتـار  بـا  اعـامل  از مطابقـت 

شـویم.« مطمـن 

درگیری هـای  بـا  امـا 

بن بسـت  در  افغانسـتان 

ترامـپ،  پرهزینـه،  و  مرگبـار 

رئیـس جمهـور امریـکا متایـل 

خـود را بـرای خـروج رسبـازان 

امریکایـی در زودتریـن فرصت 

ممکـن بـه روشـنی اعـالم کـرد.  شـامر رسبـازان امریکایـی در حال 

حـارض بـه حـدود ۴۵۰۰ نفـر کاهـش یافتـه، انتظـار مـی رود کـه تا 

برسـد. نفـر   ۲۵۰۰ بـه  بیشـرتی  کاهـش   ۲۰۲۱ جنـوری 

بـه  می کنـد،  دنبـال  نزدیـک  از  را  رونـد  ایـن  کـه  دیپلـامت  یـک 

بی بی سـی گفـت کـه برنامـه  خـروج رسبـازان امریـکا دیگـر »مبتنی 

بـر رشایـط« نیسـت بلکـه »براسـاس اجنـدا« اسـت، کـه می گویـد 

اولویـت اصلـی ترامـپ، رئیـس جمهور پایـان دادن بـه طوالنی ترین 

مشـاوران  از  ترامـپ  مواقـع،  برخـی  اسـت.  امریـکا  تاریـخ  جنـگ 

نظامـی پیش تـر رفته اسـت، اخیـرا از مقام هـای وزارت دفـاع انتقاد 

کـرد کـه بـه گفتـه او »جـز جنـگ، منی خواهنـد کاری کننـد«.

رحمـت اللـه انـدار، فرمانـده پیشـین طالبـان کـه حـاال سـخنگوی 

تهدیـد  مـورد  در  اسـت،  افغانسـتان  دولـت  ملـی  امنیـت  شـورای 

جهانـی  جنگجـوی  شـبکه های  دیگـر  و  القاعـده  مجـدد  احیـای 

داد.  هشـدار 

کننـد  فکـر  اسـت  ممکـن  »امریکایی هـا  گفـت:  بی بی سـی  بـه  او 

توافقنامـه ای کـه بـا طالبـان امضـا کـرده انـد همـه چیـز را درسـت 

خواهـد کـرد.« »امـا زمـان ثابـت خواهـد کرد کـه این گونه نیسـت.«

مقام هـای طالبـان نیـز اغلـب در مـورد روابطشـان با القاعـده مبهم 

سـخن گفتـه انـد، گاهـی ادعـا می کننـد کـه ایـن گـروه دیگـر در 

افغانسـتان حضـور ندارد. سـال گذشـته، شـاخه منطقـه ای القاعده 

در شـبه قـاره هنـد، ویدئویـی از کمیـن خود علیـه نیروهـای دولتی 

افغانسـتان در حامیـت از طالبـان را منتـرش کـرد.

اعضـای القاعـده بـا امیر یـا رهرب طالبـان بیعت وفاداری کـرده اند. 

سـال گذشـته، یـک مقـام طالبـان در دوحه در پاسـخ به این سـوال 

کـه چگونـه طالبـان می تواننـد گروهـی را کـه بـه رهربشـان حلـف 

وفـاداری دارد را رسکـوب کنـد، ادعـا کـرد کـه آخریـن سـوگند رهرب 

القاعـده هرگـز بـه طـور رسـمی از طـرف رهـرب طالبـان »پذیرفتـه« 

است.  نشـده 

یکـی دیگـر از چهره هـای سـابق طالبـان گفـت کـه اگـر القاعـده از 

دسـتورات طالبـان بـرای جلوگیـری از طرح ریـزی حمـالت خـارج از 

کشـور رسپیچـی کند، بیعت شـان را می تـوان »بی اعتبار« دانسـت.

چگونگـی توسـعه روابـط طالبـان بـا القاعـده می توانـد آینـده رونـد 

صلـح افغانسـتان را تعییـن کند. تعهدات طالبان در مورد تروریسـم 

بیـن املللـی ملموس تریـن خواسـته هایی اسـت کـه بایـد بـه عنوان 

بخشـی از توافقنامـه خـروج امریـکا از افغانسـتان با طالبـان برآورده 

شـود. بـا ایـن حـال، بـه نظـر می رسـد ایـن مسـاله اختـالف برانگیز 

بـا هرگونـه اقدامـات بـرای قطـع  باشـد، زیـرا تندروهـای طالبـان 

ارتبـاط آنهـا بـا القاعـده مخالفـت می کنند.

بیـم آن مـی رود کـه رونـد صلـح افغانسـتان، در ایـن رشایـط شـتاب 

خـود را از دسـت بدهـد. بـا وجـود آغـاز مذاکـرات بـا تاخیـر زیـاد 

طالبـان و یـک هیـات بـه رهـربی دولـت افغانسـتان در ماه گذشـته 

و حتـی  داشـته  ادامـه  اخیـر  هفته هـای  در  قطـر، خشـونت ها  در 

شـدت یافتـه اسـت. مذاکـرات در میـان تالش هـا بـرای حل وفصـل 

مسـائل مقدماتـی متوقف شـده اسـت، در حالـی که هنـوز در مورد 

موضوع هـای عمـده ماننـد آتـش بـس یـا توزیـع قـدرت بحث نشـده 

نیروهـای  خـروج  در صـورت  کـه  دارد  وجـود  نگرانـی  ایـن  اسـت. 

امریکایـی در سـال آینـده، قبـل از دسـتیابی به توافق، خشـونت ها 

تشـدید شـود و طالبـان بـرای پیـروزی نظامـی فشـار بیاورنـد.
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