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 ›اعالن جنگ‹ عربستان به اردوغان و به خطر افتادن 
منافع اقتصادی ترکیه

حمایت جمهوری خواهان میشیگان از پیروزی بایدن؛ 
گزینه های ترامپ برای تغییر نتایج محدود می شوند 

 اخیـرا گزارش شـدکه عربسـتان سـعودی 
کاالهـای  تحریـم  در  کلیـدی  نقشـی 
و  اسـت  گرفتـه  عهـده  بـه  ترکیـه ای 
اختالفـات تجـاری دو کشـور دارد شـدت 
در  کشـور  دو  بیـن  تنـش  می گیـرد. 
کـرده  پیـدا  افزایـش  گذشـته  سـال های 

... و  جدلـی  شـعارهای  و  اسـت، 

ایـاالت  جمهـور  رئیـس  ترامـپ،  دونالـد   
نتیجـه  لغـو  بـرای  تـالش  در  متحـده، 
مواجـه  ناکامـی جدیـد  یـک  بـا  انتخابـات 
کلیـدی  ایالـت  قانونگـذاران  اسـت،  شـده 
میشـیگان گفته انـد کـه آنها درصـدد تغییر 
نتایـج ایـن ایالـت کـه بـه سـود جـو بایدن 

نیسـتند.... بـوده، 
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پیام های سیاسی رای اعتماد 
خانه ملت به نامزدوزیران 

تاثیرات نظام اقتصاد سیاسی 
بین¬الملل در افغانستان 

 موج دوم کرونا و آمار روز 
افزون مرگ ها

 دیـروز دو رویـداد تلـخ و شـیرین در شـهر کابـل رقـم 
خـورد. دیـروز مـردم کابـل یـک بـار دیگـر صبـح را بـا 
صداهـای پیاپـی انفجار و شـلیک راکت های تروریسـت 
آغـاز کردنـد. در ابتدا دو انفجار در غـرب و جنوب کابل 
آرامـش شـهر را بر هـم زد و یک سـاعت بعدتر شـلیک 

23 فیـر راکـت از یـک موتـر در شـمال کابل ...
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سرمقاله

 رونالدو در رئال؛ بازگشت رویایی 
نزدیک است؟

هافبک یووه در دوراهی بزرگ؛ 
مورینیو یا آنچلوتی؟ 

 شـهروندان کابلـی اوایـل صبـح روز شـنبه 

اول قـوس، گـواه برخـورد چندیـن راکـت به 

مناطـق مختلـف شـهر بودنـد.  وزارت امـور داخلـه گفـت کـه 

بـر اثـر اصابـت ایـن راکت هـا 8 غیرنظامـی کشـته و 31 تـن 

زخمـی شـده اند. طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت امـور داخله 

سـاعاتی بعـد از شـلیک راکت هـا بـه رسـانه ها گفـت کـه 23 

فیـر راکـت بـه نقـاط مختلـف شـهر کابل برخـورد کـرده که 8 

تـن کشـته و 31 تـن دیگـر زخمـی شـده اند.

آقـای آریـن افـزود کـه ایـن راکت هـا از سـاحه تهیـه مسـکن 

بیـن چهارراهـی گل رسخ و چهاراهـی  حـوزه ۱۷ و سـاحه 

مارکیـت حـوزه چهـار، بـا اسـتفاده از دوعـراده واسـطه نـوع 

سـوزوکی فیـر شـده اسـت.

سـخنگوی وزارت داخلـه عـاوه کـرد کـه راکت بـه ناحیه های 

9، 2، 16، 11، 15و 10 اصابـت کـرده اسـت.

مقـر  عظمـی  صـدارت  محوطـه  بـه  راکـت  یـک  جملـه  از 

دفرتهـای هـر دو معـاون رئیـس جمهـور اصابـت کرده اسـت، 

ولـی تلفات و خسـارات شـدیدی نداشـته اسـت. راکـت دیگر 

در محوطـه اداره ارگان هـای محـل اصابـت کـرده اسـت کـه 

ظاهـرا تلفاتـی در پـی نداشـته اسـت.

تصاویـر منتـر شـده در فضـای مجـازی نشـان می دهـد کـه 

بـه خانه هـای رهایشـی، رسک هـا  ایـن راکت هـا  از  شـاری 

امراللـه صالـح معـاون نخسـت رئیس جمهور 

شـبنه  شـش ونیم  گزارش هـای  سلسـله  در 

1 قـوس بـا نـر جدولـی گفتـه کـه از مجمـوع 3هـزار و 609 

تـن متهـم بـه جرایـم جنایـی، 742 تـن توسـط پولیـس کابل 

بازداشـت شـده انـد و 2هـزار 867 تـن دیگـر هنوز باز داشـت 

نشـده انـد. معـاون رئیس جمهـور گفتـه کـه سـطح جرایـم در 

شـهر کابـل بـه میـزان قابـل ماحظـه ای کاهـش یافته اسـت. 

 ۳۰ قتـل  درصـد،   ۴۵ اسـت:»مجروحیت  آمـده  گـزارش  در 

درصـد، چپـاول گـری ۶۰ درصـد، اختطاف ۷۰ درصد و سـایر 

بـه دسـت می شـود نیـز نشـان می دهـد کـه راکتـی در یـک 

مکتـب دخرتانـه در منطقه خیرخانه اصابت کرده و شـاگردان 

مکتـب در حـال فرارانـد. گروه طالبان مسـئولیت ایـن رویداد 

را برعهـده نگرفته اسـت امـا وزارت امور داخله گفته اسـت که 

پرتـاپ راکت هـا، کار گـروه طالبـان اسـت.

می رسـیدیم،  بایـد  کـه  نقطـه ای  بـه  هنـوز  امنیتـی  میثـاق 

نرسـیده ایـم. در گـزارش شـش و نیم اضافـه شـده کـه یـک تن 

متهـم بـه انجـام عملیـات تروریسـتی بـه اسـم صابـر در حـوزه 

پنجـم امنیتـی دسـتیگر شـده و قضیـه دانشـگاه نیز انکشـاف 

یافتـه اسـت. در پیونـد بـه قضیـه دانشـگاه کابـل یـک خانـه 

دیگر نیز کشـف و تاشـی شـده اسـت که وسـایل مبب سـازی 

و مـواد منفجـره از آن بدسـت آمـده اسـت. همچنیـن شـواهد 

نشـان می دهـد کـه توسـط افـراد سـاکن در هـان خانـه دو 

تاجـر نیـز قبـا اختطـاف شـده بودنـد کـه بیـش از 2صدهزار 

دالـر از تاجران گرفته شـده اسـت. معـاون رئیس جمهور عاوه 

کـرده اسـت کـه ارزیابی هـا نشـان می دهـد کـه هفتـاد درصد 

ترورهـا بیـن سـاعت ۷ الـی هشـت صبـح، ۲۰ درصـد ترورهـا 

بیـن سـاعت چهـارو نیـم الـی شـش شـام و ۱۰ درصـد ترورها 

در جریـان روز رخ داده اسـت.

از کارمنـدان  نفـر  اسـت کـه چهـار  در گـزارش عـاوه شـده 

اختطـاف  اوزبیـن  و  توسـط طالبـان در رسوبـی  دولتـی کـه 

شـده بودنـد، توسـط امنیـت ملـی کشـور از بنـد رهـا گردیـده 

و اختطـاف گـران بـه پنجـه قانـون سـپرده شـدند. سـه تـن از 

محافظـان شـاپور حسـن زوی مناینـده مـردم لوگـر در مجلس 

متهـم بـه لت وکـوب پولیـس و حمـل اسـلحه بـدون جـواز نیـز 

امـروز 23  ایـن درحالیسـت کـه صبـح  انـد.  دسـتگیر شـده 

راکـت از یـک عـراده موتـر باربـری شـهری بـه نقـاط مختلـف 

شـهر پرتـاب شـدند کـه در پـی آن 8 تن کشـته و 31 تن دیگر 

زخـم برداشـتند.

ولسـوالی  کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت 

مایمـی والیت بدخشـان از وجود شورشـیان 

گـروه طالبـان بـه طـور کامـل پاکسـازی شـد. 

وزارت دفـاع روز شـنبه اول قـوس بـا نـر خربنامـه ای گفتـه 

اسـت کـه نیروهای دفاعـی و امنیتی در عملیات که در پاسـخ 

بـه حمـات طالبـان راه اندازی کردنـد، ولسـوالی مایمی را به 

گونـه کامـل از وجود طالبان پاکسـازی شـده اسـت.

خربنامـه مـی افزایـد: »در ایـن عملیـات تلفـات سـنگین بـه 

دشـمن وارد شـده و مقـدار زیاد سـاح و مهات شـان تخریب 

و بـه دسـت نیروهـای دفاعـی و امنیتـی افتـاده اسـت.«

در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه تعداد زیـاد نیر وهـای تازه 

نفـس در ولسـوالی مسـتقر شـدند و بعـد از ایـن بـه طالبـان 

اجـازه تعـرض بـه ولسـوالی را نخواهنـد داد.

ولسـوالی  بـه  پنجشـنبه  روز  عـر  طالبـان  گـروه  شورشـیان 

اسـاس  بـر  کـه  کردنـد  حملـه  بدخشـان  والیـت  مایمـی 

گزارش هـای امنیتـی، دسـت کم ۲۵ نیـروی امنیتـی از جمله 

ایـن ولسـوالی کشـته شـدند. پولیـس در  ارشـد  سـه مقـام 

بـه نقـل از گزارش هـا، فرمانـده پولیـس، آمـر امنیـت و مدیـر 

مبـارزه بـا جرایم جنایی این ولسـوالی در میان کشته شـدگان 

ایـن حملـه شورشـیان گـروه طالبـان بودند.

ولسـوالی مایمی دورترین ولسـوالی والیت بدخشـان است که 

در شـال رشق والیت بدخشـان واقع و با کشـور تاجیکسـتان 

هم مرز اسـت.

از  شـاری  همچنیـن  اسـت.  خـورده  شـخصی  موترهـای  و 

کاربـران شـبکه های اجتاعـی تصاویـری از دو جـوان )دخرت 

و پـر( منتـر کرده انـد که با برخورد راکت کشـته شـده اند. 

انـان می گوینـد پـر تـازه از ترکیـه برگشـته و دخـرت نیـز تازه 

ازدواج کـرده بـود.  ویدیویـی کـه در فضـای مجـازی دسـت 

جرایـم تنهـا شـش درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت.« درعین 

حـال تـردد و گشـت و گـذار مجرمان در محـات کاما مخفی 

و پنهانی شـده اسـت. آقای صالـح اما می افزاید کـه در جرایم 

نوشـته  وی  منی شـود.  دیـده  چندانـی  کاهـش  تروریسـتی 

اسـت:»در یـک مـاه گذشـته کابـل شـاهد دو حملـه انتحاری، 

یـک موتـر مبب، یازده تـرور، 31 حلقه ماین، یـک بار انداخت 

راکت، ۵ مبب دسـتی، ۳۵ حمله مسـلحانه باالی پوسـته های 

اطـراف شـهر  و ۸۷ مورد سـو قصد برایکارمنـدان دولتی انجام 

شـده اسـت.«  معـاون رئیس جمهـور می گویـد کـه در تطبیـق 

ادعـا کـرد کـه کریسـتیانو  ویـژه  امـروز در گزارشـی  مـارکا   

جدایـی  صـورت  در  و  آینـده  تابسـتان  دارد  قصـد  رونالـدو 

از یوونتـوس بـه رئـال برگـردد. بـه نقـل از مـارکا، رونالـدو دو 

سـال پیـش رئـال مادریـد را بـه مقصـد یوونتـوس تـرک کـرد 

ولـی او باشـگاهی که 9 سـال درش به همـه افتخارات تیمی 

و فـردی ممکـن رسـید را فرامـوش نکـرده اسـت. اوضـاع بین 

کریسـتیانو و رسان باشـگاه بـه هنـگام جدایـی خـوب نبـود. 

رونالـدو دسـتمزد بـاالی 30 میلیـون یـورو بـرای  ...

 وزارت دفاع ملی: 
ولسوالی مایمی از وجود 

طالبان پاکسازی شد

سـامی  جـذب  خواهـان  اورتـون  رسمربـی  آنچلوتـی  کارلـو   

ژوزه مورینیـو هـم درخواسـتی مشـابه  اسـت.  خدیـرا شـده 

کارلتو دارد. سـامی خدیرا که از سـال 2015 برای یوونتوس 

بـازی مـی کنـد، تصمیـم قطعـی خود بـرای جدایـی را گرفته 

اسـت. هافبـک آملانـی سـابق رئـال مادریـد که دیگـر جایی 

در ترکیـب یـووه نـدارد، بـه دنبـال تیمی دیگر اسـت و مقصد 

بعـدی او احتـاال لیـگ برتر و باشـگاه اورتون خواهـد بود. به 

ایـن ترتیـب او بـه مربی سـابق خـود ...

ورزش
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برخورد 23 راکت بر شهر کابل؛ 8 تن کشته و 31 تن زخمی شدند 

صالح: 742 تن از متهمان جرایم جنایی بازداشت شده اند 

اولین گروه نامزد وزیران از

مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت
 دیپلاسـی در واقـع فـن مدیریـت تعامـل بـا 

هـا  سـازمان  نهادهـا،  سـوی  از  خـارج  جهـان 

و دولتهاسـت. قطعـا ابزارهـا و مکانیسـم هـای 

متعـددی بـرای اعـال ایـن مدیریت مـی توان 

بـکار گرفـت. یـا به تعبیـری تاش بـرای ارتقای 

سـطح ارتباطـات و تعامـل میـان ملـل جهان با 

هـدف طراحـی و بنیـاد نهـادن تفاهمنامـه هـا 

را  مشـرتک  ارزشـهای  اسـاس  بـر  توافقاتـی  و 

دیپلاسـی میگوینـد. دیپلاسـی در سیاسـت 

جهانـی عبـارت از فراینـد ارتبـاط ...

 بـه گـزارش روایتـی، »رفتـار نامعقـول« فلمـی 

دربـاره زندگی دان مک کالیـن عکاس جنگی 

جولـی  آنجلینـا  کارگردانـی  بـه  کـه  اسـت 

ایـن  زندگی نامـه ای  فلـم  می شـود.  سـاخته 

بـه تهیه کنندگـی  عـکاس جنـگ بریتانیایـی 

تـام هـاردی و دیـن بـی کر بـا سـاخته خواهد 

شـد. ایـن فلم اقتباسـی از کتابـی خواهد بود 

کـه توسـط خـود ایـن عـکاس بـه همیـن نـام 

منتـر شـده اسـت. ...

دیپلمـاسی 
فرهنـگی

 افغـانستـان

آنجلینا جولی 
کارگردان فلم

 » رفتار نامعقول « 
شد

 محمد هدایت



 

 

 سـفارت امریـکا و منایندگـی اتحادیـه اروپـا در 

افغانسـتان انفجارهـای مایـن و حمـات راکتـی 

صبـح روز شـنبه )اول قـوس( در شـهر کابـل را 

کرده انـد. محکـوم 

راس ویلسـن، رسپرست سـفارت امریکا در کابل 

در رشـته تویتی نوشـته اسـت کـه افغان هـا نباید 

در تـرس زندگـی کننـد. او همچنـان گفته اسـت 

کـه با همـکاران افغان شـان کار می کننـد تا جلو 

 

اولین گروه نامزد وزیران از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت 
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از صفحه1

 مناینـدگان مجلـس بـه ده نامـزد 

اعتـاد  رای  حکومـت  وزیـر 

گذشـته،  هفتـه  روز  سـه  در  نامـزدان  ایـن  داد. 

کـرده  ارایـه  مناینـدگان  بـرای  را  برنامه هایشـان 

بودنـد.

مجلـس روز شـنبه اول قـوس بـرای ده نامـزد وزیـر 

احمـد  فضـل  رسانجـام  کـه  گذاشـت  صنـدوق 

معنـوی بـا کسـب 220 رای وزیـر عدلیه، مسـعود 

اندرابـی بـا کسـب 214 رای وزیـر داخلـه، نصیـر 

احمـد غوریانـی بـا کسـب 213 رای وزیـر صنعت 

رای   206 کسـب  بـا  خالـد  اسـدالله  تجـارت،  و 

وزیـر دفـاع ملی، عبدالهـادی ارغندیوال با کسـب 

بـا  205 رای وزیـر مالیـه، محمـد عبـاس بصیـر 

کسـب 197 رای وزیـر تحصیـات عالـی، بشـیر 

احمـد ته ینـج بـا کسـب 190 رای وزیـر کار و امور 

اجتاعـی، محمـد حنیـف امتـر بـا کسـب 179 

رای وزیـر امـور خارجـه، معصومه خاوری با کسـب 

154 رای وزیـر مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتـی 

و محمـد قاسـم حلیمـی بـا کسـب 148 رای وزیر 

ارشـاد، حـج و اقـاف شـد.

محمـد ارشف غنی، رئیس جمهـور پس از تصمیم 

 

کارتون روز

محمد هدایت 

 دیـروز دو رویـداد تلـخ و شـیرین در شـهر کابـل رقـم 

خـورد. دیـروز مـردم کابـل یک بـار دیگر صبح را بـا صداهای 

پیاپـی انفجـار و شـلیک راکـت هـای تروریسـت آغـاز کردند. 

در ابتـدا دو انفجـار در غـرب و جنـوب کابـل آرامـش شـهر 

را بـر هـم زد و یـک سـاعت بعدتـر شـلیک 23 فیـر راکـت از 

یـک موتـر در شـال کابـل بـه سـمت قلـب شـهر برنامه های 

شـهروندان و اکـر دفاتـر دولتـی را به هـم ریخـت. انفجارهـا 

ملکـی  مـردم  بـه  کورکورانـه  طـور  بـه  دیـروز  راکت هـای  و 

ملکـی  و  بی دفـاع  مـردم  نیـز  قربانیـان  همـه  و  زد  آسـیب 

بودنـد. ایـن حمـات کـور نشـان از ماهیت مسخ شـده و غیر 

انسـانی تروریسـم دارد و چنـدان تازگـی هـم نـدارد. هـدف 

تروریسـت ها و حامیـان اصلـی ایـن تبهکاران تنهـا ویرانگری 

تـداوم  رو  ایـن  از  اسـت.  بیشـر  وحشـت  و  رعـب  ایجـاد  و 

خشـونت و تباهـی در قالـب حمـات تروریسـتی کـور خـر 

تلـخ و ناگـوار بـرای مـردم بـود. 

از سـوی دیگـر در یـک اقـدام بی پیشـینه اعضـای مجلـس 

پیشـنهادی  وزرای  از  گـروپ  اولیـن  همـه  بـه  مناینـدگان 

حکومـت رای اعتـاد دادند و در رای گیـری دیروز تکلیف ده 

وزارت خانـه کلیـدی مشـخص شـد و بسـیاری از ایـن ادارات 

پـس از سـال ها رسپرسـتی بـه طـور قانومننـد صاحـب وزیـر 

شـد. ایـن خـر تـا حـد زیـادی در رشایـط کنونـی یـک خـر 

مرست بخـش و امیدوارکننـده بـود. در رشایطـی کـه وضعیت 

زندگـی مـردم و هم چنیـن وضعیت امنیتی و سیاسـی کشـور 

بـا تصمیـات جدیـد همـکاران بین املللـی مبنـی بـر خروج 

زودهنـگام از افغانسـتان و نیـز رجزخوانـی هـای طالبـان در 

هالـه ای از ابهـام قـرار دارد، ایـن تصمیم مجلـس منایندگان 

مبتنـی بـر مصالـح کان کشـور و منافـع ملـی بـود. از ایـن 

جهـت پـس از سـال ها بـرای نخسـتین بـار مـردم از تصمیـم 

خانـه ملـت احسـاس رضایـت و قناعـت کردنـد.

تصمیـم مجلـس مناینـدگان عـاوه بـر ایـن کـه خوشـحالی 

البتـه حکومـت را در پـی داشـت دارای پیام هـای  مـردم و 

واضـح سیاسـی نیـز بـود و از ایـن جهـت نیـز دارای اهمیـت 

خاصـی اسـت. یکـی از مهم تریـن پیام هـای تصمیـم مجلس 

و  تروریسـم  حامیـان  و  تروریسـت ها  متوجـه  مناینـدگان 

افغانسـتان همـت  تخریـب  بـه  کـه سـال ها  اسـت  کسـانی 

گاشـته انـد. پیام روشـن بـود و آن این کـه اراده بـرای پایان 

خشـونت و تباهـی در مـن مـردم افغانسـتان جـدی اسـت و 

کسـی در ایـن کشـور نیسـت کـه خواهـان تـداوم ویرانـی و 

تباهـی باشـد. بـه همیـن خاطـر هیچ چیـزی و هیـچ گروهی 

منی توانـد جلـو تصمیـم و اراده مـردم افغانسـتان مبنـی بـر 

پیرشفـت و ترقـی را بگیـرد. ممکـن اسـت مدتـی ایـن روند با 

تاخیـر مواجـه شـود ولـی در نهایت این مسـیر طی شـدنی و 

شکسـت تروریسـم حتمـی اسـت. 

پیـام دیگـر تصمیـم مجلـس مناینـدگان بـه همـکاران بیـن 

املللـی افغانسـتان اسـت که هـر روز با انذار و تبشـیر گاهی 

سـخن از بیـرون شـدن و گاهـی سـخن از مانـدن می زننـد. 

واقعیت این اسـت که هنوز بسـیاری از زیرساخت هاسیاسـی 

و امنیتـی کشـور متکـی به همـکاری خارجی ها و کشـورهای 

وابسـتگی  و  اتـکا  ایـن  ولـی  اسـت.  افغانسـتان  هم پیـان 

منی توانـد دایمـی باشـد و روزی بایـد مـردم افغانسـتان بـر 

اسـاس قواعـد حقوقـی و اراده خـود حیـات جمعـی خویـش 

را سـامان بخشـند. تصمیـم دیـروز خانـه ملـت نشـانه مهمی 

در ایـن زمینـه بود. 

پیـام دیگـر تصمیـم مجلـس مناینـدگان بـرای مـردم، دولـت 

و همـه جناح هـای سیاسـی افغانسـتان بـود. از ایـن زاویـه 

خانـه ملـت نشـان داد کـه مـا هـم می توانیـم بـه عنـوان یک 

تقابل هـای  بـدون  و  تفاهـم  بـا  و  همدیگـر  کنـار  در  ملـت 

سیاسـی، سـمتی، مذهبـی، زبانـی و قومـی زندگـی کنیـم و 

در باره رسنوشـت سیاسـی خویـش به عنوان یـک ملت واحد 

تصمیـم بگیریـم. 

تقابل هـای  از  تلخـی  تجربه هـای  و  می دانیـم  مـا  همـه 

ایـن تضادهـا معمـوال خـود  سیاسـی در کشـور داریـم کـه 

را همـواره در هنـگام انتخابـات و رای گیری هـا نشـان داده 

اسـت. در سـال های گذشـته مسـاله رای اعتاد بـه اعضای 

پیشـنهادی کابینـه تبدیـل به یک معضل شـده بـود. معموال 

شـکاف های سیاسـی میان قوای مجریـه و مقننه و هم چنین 

شـکاف های قومـی در رونـد رای اعتـاد تبـارز می کـرد و در 

نتیجـه کشـمکش های سیاسـی و قومـی منافع کان کشـور 

قربانـی می شـد. امـا خوش بختانـه دیـروز این شـکاف ها رس 

بـر نیـاورد و همـه کاندیدوزیـران به گونه متـوازن رای گرفتند 

و معلـوم گردیـد که مسـایل قومی و سیاسـی در ایـن دوره بر 

تصمیـم مناینـدگان مجلـس تاثیری نداشـته اسـت. 

امیـد مـی رود کـه تصمیـم دیـروز مجلـس مناینـدگان رسآغاز 

از سـوی همـه نهادهـا  تـازه و رفتارهـای ملـی  حرکت هـای 

بـه شـمول دولـت و جناح هـای سیاسـی گـردد و همـه مـا از 

ایـن منونـه قابـل سـتایش درس بگیریـم و بیاموزیـم کـه اگـر 

افغانسـتان بـه ثبـات برسـد منافع همـه ما تامیـن می گردد و 

اگـر مـا تبدیـل به یـک ملت واحد نشـویم، هیچ کسـی سـود 

نخواهـد بـرد. از ایـن روز منافـع ملـی و مصالـح کان کشـور 

بایـد در صـدر اولویت هـای همـه قـرار گیـرد. 

سرمقاله

پیام های سیاسی رای اعتماد 
خانه ملت به نامزدوزیران 

کېــږي.« تــر دې مخکــې هــم لــه افغانســتان رسه د نړۍوالــو 

د مرســتو د کمېــدو پــه اړه بېابیــل راپورونــه خپــاره شــوي؛ 

ــه  ــوع ن ــه موض ــم دغ ــه ه ــر اوس ــت ال ت ــان حکوم ــو افغ خ

تاییــدوي. د مالیــې وزارت ویانــد، شــمروزخان مســجدي 

زیاتوي:»هېــڅ ډول وضاحــت، هېــڅ ډول کلــات یــا ناســته 

نــه دي شــوي چــې هلتــه مــوږ لیــديل وي چــې افغانســتان 

رسه د نړیوالــې ټولنــې مرســتې کمېــږي.« د ملګــرو ملتونــو د 

پراختیايــي پروګــرام اســتازی وايــي، افغانســتان تــه د وارداتو 

لــه اړخــه ډيــری عوایــد د حکومــت خزانــې تــه نــه رســېږي 

ــه  ــدې پ ــر وړان ــاد پ ــې د فس ــه ک ــه دې برخ ــت پ او حکوم

مبــارزې او پــه کانونــو کــې لــه پانګونــې رسبېــره لــه خپلــې 

جغرافیايــي موقعیــت څخــه پــه ښــې اســتفادې رسه کولــی 

ــر کــړي. ــد ډې يش؛ خپــل داخــي عوای

ــه  ــه هکل ــدو پ ــه کې ــارې د رامنځت ــو د کړن ــولې مذاکرات س

خوشــبینۍ رامنځتــه شــوې دي. پــه دوحــه کــې رسچینــې 

وايــي چــې د دې هیلــې راټوکېدلــې دي چــې د افغانســتان 

او طالبانــو مرکچــي پــاوي پــر اختــايف موردونــو  رسه ســا 

ــويف  ــه ک ــړې فوزی ــاوي غ ــي پ ــتان د مرکچ يش. د افغانس

وايــي متــه لــري چــې د مذاکراتــو د کړنــارې لــه وروســتي 

کېــدو وروســته ، د اوربنــد موضــوع د مذاکراتــو پــه لومړیتوب 

کــې وي. پــه مذاکراتــو کــې د مذهبــي بنســټ پــه توګــه د 

حنفــي فقــې ټــاکل او د اصــل پــه توګــه د امریــکا او طالبانــو 

ــولې  ــتان د س ــمېرل د افغانس ــړې ش ــوې هوک ــځ د ش ترمن

مذاکراتــو کــې دوه اختــايف موردونــه دي.

ــری  ــې ډی ــه خپل ــتندویه هېوادون ــو اوس مرس ــی؛ ن ــت راغل کمښ

رسچینــې د کووېــډ۱۹ ناروغــۍ لــه املــه د منفــي اغیــزو پــر 

وړانــدې پــر مبــارزې لګــوي؛ نــو پــه دې رسه بــه پــه ژنېــف ناســته 

ــې ويش.  ــتو ژمن ــو مرس ــتان رسه د کم ــه افغانس ــم ل ــې ه ک

اســتازی،  افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونــو  لپــاره  پراختیــا 

عبداللــه الــدر دري وايي:» مرســتې بــه د پخــوا پــه څېــر نــه وي؛ 

هغــه ورځــې اوس پایتــه رســېدلې دي. لــه افغانســتان رسه د 

ــر  ــه ه ــېدلې دي. پ ــه رس ــورې پایت ــې ن ــتو ورځ ــدودو مرس نامح

ــې  ــو ک ــه رسچین ــاله وي. پ ــه مس ــوه ښ ــدای يش ی ــال دا کې ح

کمښــت دا ایجابــوي چــې، مــوږ ټــول، حکومــت، ملګــري ملتونــه 

او مرســتندویان ډاډه يش چــې، هــر ډالــر پــه حســاب رسه لګــول 

د دغــه خــري اژانــس د رپــوټ پــر بنســټ، پومپیــو د شــنبې 

ــه  ــا توګ ــه ج ــتازو رسه پ ــه اس ــو ل ــه د دواړو پاوی ــه ورځ ب پ

ووینــي. ټــاکل شــوې ده چــې د امریــکا د بهرنیــو چــارو وزیــر 

د قطــر لــه امیــر متیــم بــن حمــد ال ثــاين او د دغــه هېــواد د 

بهرنیــو چــارو لــه وزیــر رسه هــم ووینــي.

ــې د  ــررسه يش چ ــې ت ــال ک ــې ح ــه داس ــه پ ــې ب دا لیدن

امریــکا متحــده ایالتونــه بــه د راتلوونکــي زیږدیــز کال د 

جنــورۍ میاشــتې تــر نیايــي بــه پــه افغانســتان کــې خپلــو 

ــړي. ــم ک ــر دوه زره او ۵۰۰ ک ــه ت ځواکون

همدارنګــه پــه دوحــه کــې د ســولې مذاکراتــو کــې لــه اوونیو 

اوونیــو بنــدون وروســته، اوس د دې خــر رارســېږي چــې د 

جینــوا  د  وایــي،  پروګــرام  پراختایــي  ملتونــو  ملګــرو  د   

پــه غونــډه کــې بــه مرســتندویان پــه ډاګــه کــړي چــې 

کمــوي.  مرســتې  رسه  افغانســتان 

افغانســتان کــې د)یــو ان ډي پــي( اســتازی وایــي، د مرســتو 

ــه  ــه کبل ــروس ل ــا وی ــې کورون ــه دا وي، چ ــل ب ــو الم د کمول

ناوریــن د مرســتندویه هېوادونــو خپــل اقتصــاد ځپلــی، 

ــر اوســه پــه جینــوا  خــو د افغانســتان مالیــې وزارت وایــي ت

ناســته کــې د مرســتو کمــول نــه دي مالــوم. د ملګــرو ملتونــو 

د پراختیايــي پروګــرام اســتازي لــه طلــوع نیــوز رسه پــه 

مرکــه ویــي، د کرونــا ویــروس لــه خپرېــدو وروســته د نــړۍ 

ــلنه  ــل س ــې ش ــد ک ــو تولی ــی ناخالص ــو د داخل د هېوادون

 د فرانســې خــري اژانــس رپــوټ ورکــړی چــې د امریــکا د 

بهرنیــو چــارو وزیــر مایــک پومپيــو بــه قطــر کــې د ســولې لــه 

مرکچــي پاویــو رسه ووینــي.

 د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام: ژنیو کې افغانستان رسه مرستې کمیږي

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به قطر کې له مرکچي پالویو رسه وویني

 

قطعـات  نیروهـای  کـه  می گویـد  داخلـه  وزارت   

ضـد  عملیـات  یـک  انجـام  بـا  پولیـس  خـاص 

تروریسـتی در ولسـوالی بگرامـی والیـت کابـل، یـک عضـو طالبان 

کردنـد. بازداشـت  را 

ایـن وزارت شـنبه 1 قـوس بـا نـرش خرنامـه ای نوشـته، از نـزد فـرد 

بازداشـت شـده، سـه میل اسـلحه کاشـینکوف، مقداری مهات و 

تجهیـزات نظامـی به دسـت آمده اسـت.

ایـن در حالیسـت کـه امروز شـهرکابل راکـت باران شـد، 23 راکت 

کـور در نقـاط مختلـف شـهرکابل اصابـت کرد کـه 8 تن را کشـته و 

31 تـن دیگـر را زخمی شـدند.

مقام هـای مسـئول نیـز بارهـا گفتـه اند که تعـداد زیـادی از 5 هزار 

زندانیـان طالبـان کـه بـه مناسـبت رونـد گفتگـوی دوحه آزاد شـده 

انـد، دوبـاره بـه جبهه هـای گـرم جنـگ و برنامه هـای سـازماندهی 

انتحـار و انفجـار برگشـته اند.

و  افغـان  نظامیـان  کـه  می رسـد  خـر  ننگرهـار  رشقـی  والیـت  از 

گرفته انـد. قـرار  هـم  برابـر  در  ماشـه  بـه  دسـت  پاکسـتانی 

حفیـظ علی خیـل، خرنـگار روزنامه ۸صبح در ایـن والیت می گوید 

کـه نظامیـان پاکسـتانی می خواهند کـه در آن سـوی دروازه تورخم 

دیـوار بسـازند، اما نظامیـان افغان مخالفـت کرده اند.

سـوی  از  تورخـم  دروازه  اکنـون  هـم  کـه  می دهـد  گـزارش  وی 

نظامیـان پاکسـتانی بـه روی صدهـا مسـافر و موترهـا بسـته شـده 

اسـت.

او می گویـد کـه نظامیـان دو طـرف اکنـون در حالـت آماده بـاش 

قـرار دارنـد.

با این حال، منابع امنیتی در این مورد معلومات منی دهند.

گفتنـی اسـت که عمران خـان روز پنج شـنبه، بیسـت ونهم عقرب به 

کابـل آمد و یک سـند »دیدگاه مشـرک پیرامـون حایت از صلح و 

ثبات دو کشـور و منطقـه« را امضا کرد.

در بخشـی از این سـند آمده اسـت که دیدگاه مشـر باید بر اسـاس 

روابـط ویـژه و قابـل پیش بینی تنظیم شـود، به گونه ای که شـالوده 

آن را شـفافیت و احـرام متقابـل و کامـل حاکمیـت ملـی یک دیگر 

تشـکیل دهد. 

مجلـس مبنـی بـر رای اعتـاد بـه ده نامـزد وزیـر 

حکومـت ابـراز قدردانـی کرده اسـت.

ریاسـت جمهـوری بـا نـرش خرنامـه ای نوشـته که 

در  کـه  ولسـی جرگه  اعضـای  از  جمهـور  رئیـس 

مطابقـت بـه قانون اساسـی و سـایر قوانیـن نافذۀ 

پیشـنهادی  وزرای  از  تـن   ۱۰ تاییـد  در  کشـور 

حکومـت سـهم فعـال گرفتنـد، تشـکر کـرد.

ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور  همچنیـن 

جمهـوری نیز گفته اسـت که رای اعتـاد اعضای 

مجلـس مناینـدگان بـه همـه ده نامـزد وزیـری که 

از سـوی حکومـت افغانسـتان معرفـی شـده بودند 

نشـان دهنـده دیـدگاه وسـیع و مبتنـی بـر منافـع 

ملی و مصالح کان کشـور از سـوی خانه ملت در 

رشایـط کنونـی و قابـل تحسـین اسـت. 

دفـر مطبوعاتـی بـا نـرش خرنامـه ای بـه نقـل از 

آقـای دانـش نوشـته اسـت که مـن از ایـن تصمیم 

تاریخـی وکای ملـت صمیانـه قدردانی می کنم 

و امیـدوارم کـه ایـن بلندنظـری و همسـویی قوای 

ثاثـه هم چنـان تـداوم یابـد و مـا بتوانیـم در پرتـو 

قانـون اساسـی و حرمـت گذاری بـه اصل تفکیک 

قـوا کشـور خـود را از وضعیـت بحـران زده کنونـی 

وزارت تسـت شـده کـه نتایـج آزمایـش ۱۴۰ مـورد 

آن مثبـت تشـخیص شـده اسـت.

والیت هـای  در  کرونـا  مثبـت  مـوارد  تعـداد  ایـن 

چنین حمـات را بگیرند.

نیـز حمـات راکتـی  اروپـا  اتحادیـه  منایندگـی 

صبـح امـروز در کابـل را »عمـل وحشـت ناک« و 

نقـض حقوق برشدوسـتانه ی بین املللی دانسـته 

و گفتـه اسـت کـه در ایـن حمـات مـردم عـام و 

بی گنـاه هـدف قـرار گرفته انـد.

اتحادیـه اروپـا در ادامـه گفتـه اسـت کـه در کنار 

مـردم افغانسـتان کـه در آرزوی صلـح و زندگـی 

 وزارت صحـت عامـه ی کشـور اعـام کـرد کـه در 

منونـه ی   ۸۹۲ گذشـته،  سـاعت  بیسـت وچهار 

مشـکوک بـه ویـروس کرونـا در البراتوارهـای ایـن 

نجـات دهیم.

اعضـای  تصمیـم  کـه  شـده  نوشـته  خرنامـه  در 

بـه  اعتـاد  رای  بـر  مبنـی  مناینـدگان  مجلـس 

همـه ده عضـو کابینـه پـس از انجـام حمـات کور 

تروریسـتی بـر مناطـق مسـکونی شـهر کابـل پیام 

روشـن بـرای همـه دشـمنان مـردم افغانسـتان و 

تروریسـت ها داشـت و مایـه دلگرمـی و امیـدواری 

مـردم افغانسـتان بـرای آینـده شـد. 

کـه  اسـت  کـرده  امیـدواری  ابـراز  دانـش  آقـای 

مناینـدگان بـه باقی نامـزد وزیران نیـز رای اعتاد 

خانه هـا  وزارت  رسپرسـتی  مسـاله  بـه  و  بدهنـد 

پایـان دهنـد.

یـک  از  بیشـر  کشـور  وزارت خانه هـای  بیشـر 

سـال اسـت کـه توسـط رسپرسـت اداره می شـود 

کـه برخـی از آگاهـان می گوینـد ایـن رونـد باعـث 

پروژه هـا می شـود. تطبیـق  و  کارهـا  در  اخـال 

 30 کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی،  محمـدارشف 

میـزان سـال جـاری، 24 عضـو جدیـد کابینـه و 

رئیسـان ادارات مسـتقل را بـه مجلـس منایند گان 

بـرای بـه دسـت آوردن رای اعتـاد معرفـی کـرد.

پـروان،  تخـار،  ننگرهـار،  بلـخ،  قندهـار،  کابـل، 

بدخشـان، لوگـر، لغـان و زابـل بـه ثبـت رسـیده 

اسـت. بـه ایـن ترتیب، شـار مبتایان بـه ویروس 

کرونـا در کشـور بـه ۴۴ هـزار و ۵۰۳ نفـر افزایـش 

یافتـه اسـت.

گذشـته،  سـاعت  بیسـت وچهار  در  همچنـان 

شـار  داده انـد.  جـان  »کوویـد۱۹«  مریـض   ۱۲

در  »کوویـد۱۹«  مریضـی  از  ناشـی  فوتی هـای 

یافتـه  افزایـش  نفـر   ۶۷۵ و  یک هـزار  بـه  کشـور 

اسـت.

در  عامـه،  صحـت  وزارت  معلومـات  براسـاس 

بیسـت وچهار سـاعت گذشـته، ۵۲ فـرد مبتـا بـه 

کرونـا بهبـود یافته انـد. شـار بهبودیافتـگان ایـن 

ویـروس در کشـور بـه ۳۵ هـزار و ۴۲۲ نفر رسـیده 

اسـت. 

بـدون خشـونت هسـتند، باقـی می مانـد.

حوالـی سـاعت ۸:۵۰ دقیقـه ی صبح دیـروز ۲۳ 

فیـر مرمـی راکـت در مربوطـات حوزه هـای دوم، 

نهـم، دهـم، یازدهـم، پانزدهم و شـانزدهم شـهر 

کابـل اصابـت کرد.

وزارت داخلـه گفتـه اسـت کـه ایـن راکت هـا در 

سـاحات مسـکونی اصابـت کـرده اسـت کـه در 

نتیجـه هشـت نفر کشـته و ۳۱ نفـر دیگر زخمی 

شـده اند. طـارق آریـن، سـخن گوی وزارت داخله 

گفتـه اسـت که ایـن آمـار ابتدایی اسـت و ممکم 

تغییـر کند.

سـفارت ایـران در کابل در تویتی گفته اسـت که 

یکـی از ایـن راکت هـا در محوطـه ی این سـفارت 

فرود آمده اما به کسـی آسـیب نرسـیده اسـت.

پیشـر از آن، دو انفجـار مایـن مقناطیسـی نیـز 

در مربوطـات شـهر کابـل رخ داده بـود کـه در 

نتیجـه ی آن یـک نظامـی کشـته و سـه نظامـی 

دیگـر زخمـی شـدند.

مسـئولیت ایـن رویدهـا را هیـچ گروهـی هنوز بر 

عهـده نگرفتـه اسـت. طالبـان دست داشـن در 

حمـات راکتـی را رد کـرده و در مورد انفجارهای 

مایـن چیـزی نگفته اند. 

کرونا در افغانستان؛ شناسایی ۱۴۰ مریض جدید و فوت ۱۲ نفر در یک شبانه روز 

سفارت امریکا و اتحادیه اروپا حمالت راکتی امروز در کابل را محکوم کردند 

 وزارت داخله: 
یک عضو گروه طالبان در کابل

 بازداشت شد

نظامیان افغان و پاکستانی
 در مرز تورخم به حالت آماده باش

 درآمده اند 
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رســد.

بایدن و نظم جدید اقتصاد سیاسی بین امللل

 نظــم نویــن بیــن املللــی جدیــدی را دوره بایــدن مــی تــوان 

انتظــار کشــید کــه بــر اقتصــاد بیــن امللــل نیــز موثــر خواهــد 

بــود. زیــرا اولیــن پیامــد ایــن تغییــرات ایــن بــود کــه دولتهایــی 

ــه، امــارات، عربســتان، قطــر و... در حــوزه هــای  ماننــد ترکی

ــه  ــی ک ــع مال ــا مناب ــتند و ب ــگ داش ــر رن ــور پ ــف حض مختل

داشــتند تحــرکات و تنشــها و چالشــهای بزرگــی بــرای اقتصاد 

بیــن امللــل بــه وجــود آورده بودنــد. بــا خــروج آمریــکا از ناتــو 

عمــاً ناتــو تضعیــف شــد. خــود ســازمان ملــل نیــز تحــت تأثیــر 

جهــت گیــری ترامــپ و چمهــوری خــواه قــرار گرفــت و کارآیــی 

الزم را نداشــت و بــر اقتصــاد بیــن امللــل نیــز تأثیــر گذاشــت. 

مــی تــوان بــه ایــن موضــوع از چنــد منظــر  نــگاه کــرد؛ اولیــن 

مســأله نــوع نــگاه متفــاوت دموکراتهــا بــه روابــط بیــن امللــل 

اســت و در واقــع آنچــه کــه در دوره چهارســاله ترامــپ اتفــاق 

افتــاد در آینــده شــاهد چرخشــی نســبت بــه آن خواهیــم بــود 

ــرار  ــل ق ــه قب ــبت ب ــدی نس ــط جدی ــا در رشای ــروزه دنی ام

ــام  ــی مت ــده جهان ــک دهک ــث ی ــه حی ــت و ب ــه اس گرفت

مســایل نظــام بیــن امللــل مرتبــط بــا هــم و تاثیــر گــذار 

ــر  ــروزه دیگ ــد. ام ــی باش ــا م ــف دنی ــورهای محتل ــر کش ب

رکــود اقتصــادی آمریــکا فقــط بــرای امریــکا نیســت، بلکــه 

ــا اســت. اگــر چیــن بخواهــد رشــد  ــه متــام دنی متعلــق ب

ــا تغییــر در آن رخ دهــد متــام کشــورهای منطقــه  کنــد ی

و فــرا منطقــه ای تاثیــر مــی پذیــرد. همچنیــن اســت 

ــان. ــورهای جه ــایر کش ــالی و س ــره ش ــیه، ک روس

چنــدی اســت کــه از انتخابــات امریــکا و پیــروزی بایــدن 

ــر  ــدن ب ــی بای ــروزی تاریخ ــذرد. پی ــی گ ــات م در انتخاب

ترامــپ و تفــاوت زیــاد آرا مــی رســاند کــه حتی خــود مردم 

آمریــکا هــم نســبت بــه اقدامــات و پالیســی هــای ترامــپ 

ــتند.  ــی هس ــوری وی ناراض ــت جمه ــول دوره ریاس در ط

ایــن شــدت ناراضایتــی در متــام دنیــا نیــز گســرش یافتــه 

اســت. دنیــا چندیــن ســال بــا پالیســی هــای ترامــپ بــه 

ســمت و ســوی بــی ثباتــی رفتــه اســت. گســرش هــرج و 

مــرج در رشق آســیا و جنجــال هــای غــرب همــه و همــه 

نشــان از سیاســت هــای نــا مناســب ترامــپ اســت.

در  بایــدن  پیــروزی  و  جدیــد  رشایــط  تغییــر  بــا  امــا 

انتخابــات، رقیــب منتقــد و رسســخت پالیســی هــای 

ــان  ــام پ ــه مت ــد ک ــر برس ــه نظ ــه ب ــاید اینگون ــپ، ش ترام

ــه  ــا ب ــا دنی ــکا در تعامــل ب ــی امری هــای اکشــن و عملیات

ــادی  ــرات زی ــا تغیی ــا ب ــی دردنی ــام سیاس ــک نظ ــث ی حی

مواجــه شــود.  ایــن اثــر هانطــور کــه بیــان شــد در متــام 

ــا مــی باشــد. امــا آنچــه در ایــن جــا اهمیــت خــاص  دنی

دارد ایــن اســت کــه افغانســتان بــه حیــث اینکــه ارتبــاط 

ــواره  ــتقیم دارد، هم ــورت مس ــه ص ــکا ب ــا آمری ــری ب بیش

بیشــرین تاثیــر پذیــری را دارد.

ــات، ترامــپ  ــل از انتخاب ــدی قب ــان صلحــی کــه چن جری

در افغانســتان بــه راه انداخــت، یکــی از برنامــه هــای 

سیاســی انتخاباتــی بــود. حــال کــه ترامــپ در انتخابــات 

شکســت خــورده اســت و بایــد چوکــی ریاســت جمهــوری 

را واگــذار منایــد، پروســه صلــح ممکــن اســت ادامــه پیــدا 

کنــد؟ یــا اینکــه پروســه صلــح تنهــا یــک بــازی سیاســی 

در بــه چالــش کشــیدن افغانســتان مــی باشــد؟ بایــدن در 

قبــال افغانســتان چــه پالیســی را پیــش خواهــد گرفــت؟

امــا هرچــه هســت بایــد بدانیــم کــه افغانســتان چندیــن 

و  نظامــی  امنیتــی،  مشــکات  از  کــه  اســت  دهــه 

اقتصــادی رنــج مــی بــرد. هرچنــد ایــن مشــکات امنیتــی 

باعــث شــده اســت کــه هــر حکومــت و قدرتــی کــه روی 

کرونــا بــه عنــوان یــک ویــروس جدیــد طــی یکســال اخیــر 

ــده  ــا گردی ــی جوامــع انســانی در رسارس دنی باعــث نگران

ــت  ــا در نظرداشــت وضعی ــروس ب ــن وی اســت، دور اول ای

مختلــف  کشــورهای  محیطــی  زیســت  و  جغرافیایــی 

ــل  ــن فص ــت، از آخری ــای گذاش ــه ج ــادی ب ــان زی قربانی

ســال 1398 تــا حــال حــارض ایــن ویــروس دغدغــه 

جمعــی جوامــع برشیــت پنداشــته می شــود، اکرثیــت 

کشــورهای جهــان بــا وضــع قرنطین هــای شــدید بــا 

ایــن موجــود ذره بینــی مقابلهکردند.ایــن ویــروس در 

اروپایــی  بعضــی کشــورهای  و  آســیا  کشــورهای رشق 

بیشــرین میــزان قربانیــان را رقــم زد، بــا ایــن حــال 

ــار  ــورهای گرفت ــی از کش ــوان یک ــه عن ــز ب ــتان نی افغانس

ایــن ویــروس، در مرحلــه اول بــا قرنطیــن نیــم بنــد ســپری 

منــود کــه در آن زمــان میــزان تلفــات ناشــی از ایــن 

ویــروس در مقایســه بــا ســائر کشــورها کمــر گــزارش مــی  

ــه گفتــه ی کارشناســان، ایــن ویــروس در دمــای  شــود. ب

بــاال اثــرات مخــرب اش کمــر اســت، احتــال اینکــه 

ــت  ــوده اس ــر ب ــان کم ــروس در آن زم ــن وی ــان ای قربانی

ــا  ــت، ب ــوده اس ــر نب ــی تأثی ــتان ب ــای تابس ــرات گرم تأثی

ــیدن  ــرا رس ــال ف ــتان در ح ــه زمس ــون ک ــال، اکن ــن ح ای

اســت گزارش هــا از دوران مــوج دوم کرونــا نگــران کننــده 

بــه نظــر می رســد.

 حــدود دو هفتــه قبــل بــود کــه رسپرســت وزارت صحــت 

ــا  عامــه در یــک نشســت خــری گفــت کــه ویــروس کرون

شــاهد  دوبــاره  رود  مــی  انتظــار  جدیــد  دوره  در  امــا 

مناســبات صحیــح تــری از آمریــکا در عرصــه اقتصــاد 

سیاســی بیــن امللــل باشــیم. بخصــوص کشــورهایی 

ــکا و تاثیراتــش در آن  ــد افغانســتان کــه حضــور آمری مانن

ــد. ــی باش ــگ م ــر رن ــیار پ بس

زیــرا افغانســتان بــه حیــث یــک کشــوری کــه هنــوز بســیار 

ــر اســت، و  ــی متاث ــاد از نظــام اقتصــاد سیاســی جهان زی

ــدوق  ــد صن ــی مانن ــن امللل ــی بی ــع مال ــا مناب ــته ب وابس

جهانــی پــول، بانــک جهانــی، بانــک انکشــاف آســیایی و 

ــد متــام ماحظــات بیــن  ــذا همــواره بای ... مــی باشــد. ل

ــی  ــام سیاس ــه نظ ــتگی ب ــد. وابس ــت منای ــی را رعای امللل

بیــن امللــل و عــدم اســتقال کافــی باعــث شــده اســت 

تــا بــه صــورت ناخواســته تحــت تاثیــر پالیســی هــای نظــام 

ــه  ــرد. پروس ــرار گی ــری ق ــت دیگ ــش از وق ــل بی ــن املل بی

هــای انکشــافی و سیاســی ماننــد صلــح نیــز متاثــر مــی 

باشــد

ــرای گرمــی اماکــن ماننــد،  اســتفاده از امکانــات دیگــر ب

ــران  ــل گ ــه دلی ــم ب ــی ه ــواد نفت ــنگ و م ــوب، زغال س چ

ــن  ــه همی ــت؛ ب ــتفاده نیس ــای آن قابل اس ــودن قیمت ه ب

دلیــل نیــاز بــه اســتفاده از یــک اتــاق بــرای همــه اعضــای 

خانــواده در فصــل رسما بیشــر می شــود، حساســیت های 

بیشــر  زمســتان  و  پاییــز  فصــل  در  کــه  هــم  فصلــی 

ــود.  ــا می ش ــه کرون ــا ب ــش ابت ــاز افزای ــود، زمینه س می ش

ــه  ــداری ک ــر مق ــی ها، ه ــج بررس ــاس نتای ــر اس ــلاً ب مس

ســطح ایمنــی بــدن کاهــش پیــدا کنــد بــه هــان میــزان 

بــه ویــروس کرونــا بیشــر می شــود، در  ابتــا  زمینــه 

فصــل پاییــز و زمســتان کــه هــم دوره آنفلوانزاهــای فصلــی 

ــز  ــی و نی ــیت های فصل ــه حساس ــا ب ــان ابت ــت هم زم اس

اســتفاده از آنتی بیوتیک هــا کــه همگــی باهــم باعــث 

ــوذ  ــدن نف ــته در ب ــر از گذش ــروس رسیع ت ــا وی ــود ت می ش

ــش دهــد.  ــا را افزای ــد و ســطح ابت کن

بــا متــام ایــن اوضــاع، درحالی کــه بیشــر کشــورهای 

اروپایــی دوبــاره وارد قرنطینــه و بســن شــهرها می شــوند، 

در افغانســتان هنــوز هیــچ راهــکاری بــرای مقابلــه بــا 

افزایــش بی رویــه ابتــا بــه ویــروس کرونــا روی دســت 

گرفتــه نشــده اســت؛ حتــی بــه نظــر می رســد دولــت 

تصمیــم نــدارد در صــورت افزایــش بیشــر از وضعیــت 

فعلــی گــردش ویــروس در ســطح شــهرها، تدابیــری ماننــد 

ــی و  ــای دولت ــی نهاده ــهرها و تعطیل ــردن ش ــه ک قرنطین

ــد. ــام ده ــی را انج غیردولت

 البتــه در کنــار آن یــک فرضیــه دیگــر نیــز در مــورد 

اولیــه  دوره  در  این کــه  آن  و  دارد  وجــود  افغانســتان 

ازجملــه  جهــان  ســطح  در  کرونــا  ویــروس  گســرش 

افغانســتان، بــه دلیــل بی اعتنایــی بــه تدابیــر بهداشــتی 

مانــع  کــه  ابــزاری  از  اســتفاده  و  قرنطینــه  جملــه  از 

مــردم  از  عمــده ای  بخــش  شــود،  ویــروس  گســرش 

ــروس مبتــا شــده اند و  ــن وی ــه ای افغانســتان یــک دوره ب

ــد،  ــه آن معافیــت جمعــی می گوین آنچــه در افغانســتان ب

صــورت گرفتــه و امــکان ابتــا بــرای بــار دوم کمــر وجــود 

ــن دیدگاه هــا هرچنــد علمــی نیســت؛ ولــی در  دارد، ای

افغانســتان باعــث شــده تــا توجــه و دقــت کمــری در 

ــرد.  ــورت بگی ــا ص ــروس کرون ــه وی ــا ب ــه ابت ــه ب رابط

ــه گــزارش ســایت های صحــی، معافیــت جمعــی از  ــا ب بن

ــط اقلیمــی هــر کشــور  ــط و رشای ــه محی ــا وابســته ب کرون

ــول  ــون ایــن فرضیــه مدل ــاوت اســت؛ البتــه تــا کن متف

عملــی پنداشــته منی شــود؛ زیــرا نتیجــه ی کــه بــه صــورت 

قاطــع و مــورد قبــول ســازمان های صحــی واقــع گردیــده 

باشــد در مــورد معافیــت جمعــی هنــوز وجــود نــدارد. 

بــا ایــن حــال رشایــط ناگــوار اقتصــادی، بیــکاری و نــرخ 

پائیــن در آمــد اجتاعــی اشــخاص، برعــاوه کرونــا و 

قرنطیــن باعــث نگرانــی می باشــند. 

ــدود  ــای مح ــی و جغرافی ــای پارتیزان ــایه ی جنگ ه در س

کاری عمــده تریــن نگرانــی از ایــن ویــروس، از دســت 

دادن جــان و مــال می باشــد، هــم اکنــون افغانســتان بــه 

اثــر نــا امنی هــا نیــز روزانــه دههــا قربانــی از خــود بــه جــا 

ــای  ــت واقعیت ه ــا درنظرداش ــال ب ــن ح ــا ای ــذارد، ب می گ

قرنطیــن  افغانســتان،  جامعــه  اجتاعــی  و  اقتصــادی 

کامــل در کشــور بازدهــی مثبتــی در مهــار ایــن ویــروس 

ــه  ــت نیم ــه وضعی ــر اینک ــت، مگ ــد گذاش ــا نخواه ــه ج ب

ــات در عروســی و  ــری از تجمع ــن همچــون، جلوگی قرنطی

مراســم ختــم، تعطیلــی ادارات دولتــی و نهاهــای علمــی 

و ســائر تجمعــات غیــر رضوری دیگــری کــه هیچگونــه 

ــردد؛ در  ــع گ ــدارد وض ــردم ن ــرای م ــادی ب ــت اقتص منفع

قرنطیــن کامــل، افغانســتان از منظــر اقتصــادی رضبــات 

ــا را متحمــل خواهــد شــد. ــر از کرون ــک ت مهل

و از نقطــه نظــر روابــط بیــن امللــل و حضــور آمریــکا در 

روابــط سیاســی بیــن کشــورها و تنظیــم و ایجــاد نظــم نویــن 

بیــن املللــی شــاهد تحوالتــی خواهیــم بــود کــه مــی توانــد 

بــر اقتصــاد بیــن امللــل نیــز تاثیــر بگــذارد.

در دوره چهارســاله ترامــپ یکــی از تبعــات نگــرش جمهوری 

ــه روابــط بیــن امللــل داشــتند حضــور کمرنــگ  خواهــان ب

ایــاالت متحــده در اقتصادهــای مختلــف از حیــث سیاســی 

بــود. برخــاف دوره اوبامــا کــه آمریــکا خــود را نظــم بخــش 

روابــط بیــن امللــل دانســته و نظــم بیــن امللــل را وظیفــه 

خــود برمــی شــمرد و بــه ایــن واســطه آمریــکا حضــور پررنگی 

ــپ و  ــت؛ در دوره ترام ــق داش ــا و مناط ــه ه ــام عرص در مت

ــکا از  ــروج آمری ــاهد خ ــان ش ــان جه ــوری خواه دوره جمه

نهادهــای بیــن املللــی و نهادهایــی  بــود کــه ضامــن نظــم 

ــن موضــوع  ــن اواخــر هــم آخری ــد. در ای ــی بودن ــن امللل بی

بحــث خــروج از ناتــو بــود کــه پیامدهایــی بــرای نظــم نویــن 

بیــن املللــی داشــت.

ادارات دولتــی اســت کــه در آن بــه اضافــه ماموریــن و 

ــود،  ــزوده می ش ــز اف ــی نی ــن مردم ــنل ادارات، مراجعی پرس

ــه  ــت همیش ــتمر و یکنواخ ــورت مس ــه ص ــی ب ادارات دولت

ــراد و اشــخاص  ــردد اف ــا مــکان ت در طــول هفته هــا و ماهه

ــر  ــه بیش ــروس در جامع ــن وی ــر ای ــد. اگ ــون می باش گوناگ

ــد کــه اکنــون در حــال اوج گیــری اســت بــدون  شــیوع یاب

ــرا اشــخاص  شــک منشــأ و مصــدر آن ادارات می باشــد، زی

ــد و  ــردد دارن ــور در آن ت ــارج از کش ــل و خ ــف از داخ مختل

ــی  ــات صح ــت اقدام ــدون در نظرداش ــئول ب ــات مس مقام

بــا آنــان در تعامــل می باشــد. گزارش هــا می رســاند کــه 

در طــول یــک مــاه گذشــته والیــت هــرات شــاهد رشــد 

ــن  ــا ای ــه کرون ــا ب ــود، ابت ــا ب ــروس کرون ــه وی ــا ب ــار ابت آم

ــوده اســت، بررســی ها نشــان  ــان ب ــان زن ــار بیشــر در می ب

ــث  ــرات باع ــم ازدواج در ه ــزاری مراس ــه برگ ــت ک داده اس

ــوند.  ــا ش ــا مبت ــروس کرون ــه وی ــان ب ــر زن ــا بیش ــده ت ش

به صــورت معمــول در افغانســتان مراســم ازدواج بیشــر 

زنانــه اســت تــا مردانــه؛ بــه همیــن دلیــل ابتــا بــه کرونــا در 

ــه اســت. از ســوی  ــان افزایش یافت ــان زن ــت در می ــن والی ای

ــا مــردم بیشــر  ــا باعــث شــده اســت ت دیگــر افزایــش رسم

باقــی مباننــد و  از گذشــته در محیط هــای رسپوشــیده 

همیــن مســئله باعــث افزایــش ابتــا بــه ایــن بیــاری شــده 

ــه در  ــات تهوی ــود امکان ــل نب ــه دلی ــتان ب ــت، در افغانس اس

ــرای  ــری ب ــای کم ــداد اتاق ه ــردم از تع ــتان م ــل زمس فص

حضــور اســتفاده می کننــد. در حــال حــارض وضعیــت بــرق 

ــزار گــرم ســاخن خانه هــا در افغانســتان  ــن اب ــه مهم تری ک

اســت، نامســاعد اســت؛ حتــی کابــل پایتخــت نیــز به صورت 

مســتمر بــا کمبــود بــرق مواجــه اســت، بخش هایــی از شــهر 

ــد، در  ــرق دارن ــل در ۲۴ ســاعت فقــط شــش ســاعت ب کاب

کابــل بــه دلیــل بــی پروایــی اصنــاف مختلــف بــه خصــوص 

ــأ  ــه منش ــال اینک ــا احت ــال کرون ــی در قب ــن دولت ماموری

ازدیــاد ویــروس در جامعــه باشــند قابــل پیــش بینــی اســت، 

ــه باعــث  ــروس کــه روزان ــا وجــود رشــد روز افــزون ایــن وی ب

دههــا مــرگ غیــر رســمی می گــردد هنــوز ادارات حکومتــی 

ــد. ــدام نکــرده ان ــه اق ــن و وقای ــه قرنطی ب

ادارات،  از  فــارغ  و  اجتــاع  ســطح  در  حــال  ایــن  بــا   

کار آمــده، نقطــه توجــه و پالیســی حکومــت خــود را روی 

ــرف  ــا از ط ــرد، ام ــه کار گی ــی ب ــی و نظام ــائل امنیت مس

دیگــر حکومــت منــی توانــد بــه مشــکات اقتصــادی 

و معــاش مــردم توجــه نداشــته باشــد. ایــن ویژگــی 

حکومــت و جامعــه باعــث شــده اســت بــا مشــکات 

سیاســی، اجتاعــی و اقتصــادی زیــادی درگیــر باشــد. 

در ایــن میــان ســوال ایــن اســت کــه کــدام یــک از 

بحرانهــای سیاســی یــا اقتصــادی اولویــت دارد؟ بــه 

تعبیــر دیگــر کــدام یــک منشــاء دیگــری مــی باشــد؟ فقــر 

و تنگدســتی در معــاش اقتصــادی ســبب شــده اســت تــا 

مــردم بــه ســمت پــول هــای بــادآورده سیاســی بــرود؟ یــا 

سیاســت هــای جاهلــی و غلــط باعــث فقــر و بیچارگــی 

ــت؟ ــده اس ــتان ش ــه افغانس ــردم جامع م

و  افغانســتان در رشایــط اجتاعــی، سیاســی  امــروز 

ــد  ــرد. رون ــی ب ــه رس م ــی ب ــر تاطم ــیار پ ــادی بس اقتص

متــداوم نزولــی رشــد اقتصــادی، کاهــش چشــم گیر 

"شــکاف  تــداوم  خصوصــی،  رسمایه گذاری هــای  در 

مالــی" و افزایــش کــر بودجــه، بی ثباتــی اقتصــاد، 

فــرار رسســام آور رسمایــه و نیــروی کار، تــداوم وابســتگی 

ــکاری  ــرده، بی ــاد اداری گس ــرده، فس ــر گس ــی، فق مال

اقتصــاد  و  جنــگ  اقتصــاد  شــدن  فراگیرتــر  فراگیــر، 

ــادی و  ــی اعت ــداوم ب ــه ت ــر از هم ــم ت ــی و مه غیرقانون

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 

و  شــود  مواجــه  اقتصــادی  فروپاشــی  بــا  افغانســتان 

پیامدهــای ایــن فروپاشــی در قالــب موج هــای گســرده 

بازتــاب  حکومــت  از  بیشــر  رسخوردگــی  و  خشــونت 

ــد. ــد یاب خواه

ــتلزم  ــادی مس ــت اقتص ــه وضعی ــق و عادالن ــی دقی ارزیاب

توجــه بــه فاکتورهــای اقتصــادی در جریــان ســیزده ســال 

گذشــته، بــه خصــوص در ســال¬های پــس از ۲۰13 بــه 

وضعیــت نامناســب اقتصــادی امــروزی انجامیــده اســت. 

ــی.او"ی  ــط "ان.ج ــه توس ــازه ک ــی ت ــه پرس ــک هم در ی

آمریکائــی "اژیــا فاندیشــین" )بنیــاد آســیا(، از حــدود 

9۲۰۰ نفــر انجــام گرفتــه، مــردم بیــکاری و ناتوانــی 

اقتصــادی را در صــدر دشــواری های کشورشــان قــرار 

ــی  ــاد م ــی و فس ــا امن ــت ن ــس از آن، نوب ــد؛ پ ــی دهن م

ــت  ــن اس ــرش یاف ــال گس ــاره در ح ــتان دوب در افغانس

و بــا متــام تدابیــر بهداشــتی ایــن وزارت، ســیر صعــودی 

ــه ایــن ویــروس آغازشــده و احتــال دارد بیشــر  ابتــا ب

از ایــن هــم شــود، او گفــت کــه در هفتــه اخیــر ابتــا بــه 

ویــروس کرونــا 1۰ درصــد نســبت بــه هفتــه قبــل افزایــش 

ــت  ــر صح ــی وزی ــواد عثان ــد ج ــد، احم ــان می ده نش

از  اســتفاده  تــا  نهادهــای دولتــی خواســت  از  عامــه 

ماســک را در ادارات اجبــاری کننــد. او همچنیــن گفــت 

ــا در دو کشــور  ــروس کرون ــه دلیــل این کــه وضعیــت وی ب

نگران کننــده  به شــدت  پاکســتان  و  ایــران  همســایه 

اســت، شــهروندان افغانســتان بایــد از ســفر بــدون دلیــل 

بــه ایــن دو کشــور پرهیــز کننــد. رسپرســت وزارت صحــت 

عامــه همچنیــن گفــت کــه آنــان تدابیــر الزم را بــرای 

ــد و بیارســتان ها  ــا در دســت دارن ــوج دوم کرون ــار م مه

ــز شــده  ــا کامــاً تجهی ــروس کرون ــه وی ــان ب ــرای مبتای ب

اســت.

وزارت  هشــدارهای  کــه  می آیــد  نظــر  بــه  بااین حــال 

ــا، از طــرف  ــا مــوج دوم ویــروس کرون صحــت در رابطــه ب

ــد  ــه نشــده اســت، مقامــات بلن ــاد جــدی گرفت مــردم زی

پایــه حکومتــی و پرســنل دولــت در ادارت پــر تجمــع 

نگرفتــه  جــدی  را  وقایــوی  لــوازم  و  ماســک  هنــوز 

بــدون  و  رسبســته  فضــای  در  اداری  جلســات  انــد، 

برگــزار  دســتکش  و  صحــی  امکانــات  نظرداشــت  در 

اجتاعــی  محیط هــای  تریــن  تجمــع  پــر  می گــردد، 

تاثیرات نظام اقتصاد سیاسی بین الملل در افغانستان
نویسنده: محمدداودمحمدی

موج دوم کرونا و آمار روز افزون مرگ ها

حساســیت های فصلــی هــم کــه در فصــل پاییــز و زمســتان بیشــر می شــود، 
زمینه ســاز افزایــش ابتــا بــه کرونــا می شــود. مســلامً بــر اســاس نتایــج 
بررســی ها، هــر مقــداری کــه ســطح ایمنــی بــدن کاهــش پیــدا کنــد بــه 
ــل  ــود، در فص ــر می ش ــا بیش ــروس کرون ــه وی ــا ب ــه ابت ــزان زمین ــامن می ه
پاییــز و زمســتان کــه هــم دوره آنفلوانزاهــای فصلــی اســت هم زمــان ابتــا بــه 
حساســیت های فصلــی و نیــز اســتفاده از آنتی بیوتیک هــا کــه همگــی باهــم 
باعــث می شــود تــا ویــروس رسیع تــر از گذشــته در بــدن نفــوذ کنــد و ســطح 
ابتــا را افزایــش دهــد. بــا متــام ایــن اوضــاع، درحالی کــه بیشــر کشــورهای 
اروپایــی دوبــاره وارد قرنطینــه و بســن شــهرها می شــوند، در افغانســتان 
ــروس  ــه وی ــا ب ــه ابت ــش بی روی ــا افزای ــه ب ــرای مقابل ــکاری ب ــچ راه ــوز هی هن
کرونــا روی دســت گرفتــه نشــده اســت؛ حتــی بــه نظــر می رســد دولــت 
تصمیــم نــدارد در صــورت افزایــش بیشــر از وضعیــت فعلــی گــردش ویــروس 
در ســطح شــهرها، تدابیــری ماننــد قرنطینــه کــردن شــهرها و تعطیلــی 

ــد. ــام ده ــی را انج ــی و غیردولت ــای دولت نهاده

نویسنده: سید لطیف سجادی
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 بازی با اعداد              3156
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3051    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3326
شاه سفید را در خانه  f6 حرکت دهید. 

3355

جواب هدف         2803
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ثور
ممکن است در کار با مشکالتی برخورد کنید زیرا نمی توانید به راحتی متمرکز 
باشــید. امروز بعد از ظهر، ممکن است شخصی به صورت غیر منتظره شما را به 
یک مهمانی دعوت کند. این فرصت مالقات با دوســتان تان را از دست ندهید. 

باید تعادل را رعایت کنید.

جوزا
ممکن اســت صبح را با شریک عاطفی و دوستان تان سپری کنید. در طول بعد 
از ظهر احتماال مشغول هستید و آماده رفتن به یک سفر کوتاه خواهید شد. باید 

بیشتر استراحت کنید و بیشتر مواظب خودتان باشید.

سرطان
شــریک عاطفی و دوســتان تــان، تغییراتی را که ایجاد کرده اید از شــما 
قدردانی میکنند. باید از این شــرایط مطلوب اســتفاده کنید. فرصت خوبی 
داریــد تا وظایف مهمی که مدت ها پیش شــروع کــرده بودید را به اتمام 

برسانید. 

اسد
احتماال نگران مســائل شخصی تان هســتید و زندگی عاطفی تان را نادیده می 
گیرید. تمایل دارید که تغییرات عمده ای را ایجاد کنید، اما باید برنامه های تان 

را به زمان دیگری موکول کنید.

سنبله
می توانید در تمام کارهای خود موفق شــوید و روابط با خانواده و دوســتان تان 
بســیار خوب پیش می رود. مود خوبی داریــد مهارت های برقراری ارتباطی تان 

عالی است و به شما کمک می کند تا مشکالتی دارید را حل کنید. 

حمل
شــخص خاصی را مالقات می کنید که با یک نگاه صاحب قلب شــما می شود. 
ممکن است آخر هفته را بخواهید که با هم بگذرانید. می توانید در فعالیت حرفه 

ای و تجاری به حس ششم تان اطمینان کنید. 

میزان
یک آشنای قدیمی را مالقات می کنید و بسیار خوشحال می شوید. فرصت 
های عادالنــه ای دارید تا وظایف تان را با موفقیت به اتمام برســانید. روز 

مناسبی برای دیدار با دوستان تان می باشد. 

عقرب
احتماال مجبور هســتید به دلیل شرایط غیر منتظره اضافه کاری کنید. آرام 
باشــید! احتماال بخواهید یک چیز ارزشــمند را برای خانه خریداری کنید. 
خانواده تان از شما قدردانی خواهند کرد. احتماال شب را با شریک عاطفی تان 

سپری خواهید و برای تعطیالت با هم برنامه ریزی خواهید کرد.

قوس
امروز برای معامالت مالی و تجاری روز مناســبی نیســت. از طرف دیگر، در 
زندگی عاطفی تان رضایت خاصی دارید. احتماال بخواهید که احساسات خود 
را به وضوح بیان کنید. باید در فعالیت های تجاری از ریســک کردن اجتناب 

کنید.  

جدی
در طول صبح ممکن است مضطرب باشید زیرا نیاز به یک وام دارید. صبور 
باشــید! امروز بعد از ظهر یکی از افراد صمیمی به شما کمک خواهد کرد. 

سعی کنید آرام باشید، زیرا در خطر اتفاقات ناخوشایندی خواهید بود. 

دلو
امروز ممکن است گام مهمی در زندگی تان بردارید. آرام باشید و نگران نباشید! 
در طول بعد از ظهر، یکی از بستگان تان شما را حمایت مالی می کند. اطمینان 

حاصل کنید که وظایف تان را در محیط کاری نادیده نمی گیرید.

2804

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

ارزش ـ شر ـ شهر ـ شیر 
ـ ریش ـ شیره ـ ریشه ـ 
راز ـ زاری ـ راه ـ رهــا ـ 
ریز ـ زهر ـ طرز ـ شرط ـ 
طیاره ـ طاهر ـ زر ـ طراز 
ـ شــرایطـ  زهراـ  هزارـ  
رهایش ـ زیرا ـ یار ـ ریا ـ 

رایـ  ارهـ  هارـ  زیر.
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اقتصـــادی، کمتــر در معــرض تهدیــدات امنیتـــی قــرار خواهــد گرفت و 

فرصـت هـای بیشـری اقتصـادی و تجـاری را فراهـم خواهـد سـاخت.  

امـروزه بـا توجـه بـه وضعیـت و رشایـط خـاص سیاسـی افغانسـتان و نـگاه 

منفـی کـه  زاییـده تروریسـم بیـن املللـی اسـت، کشـور را در عرصـه هـای 

داخلـی و بیـن املللـی بـا چالش هـای جـدی روبرو کرده اسـت. بطـور کلی 

در صحنـــه بیناملللــی دو تصویــرازافغانسـتان وجـود دارد؛ تصویـر جنـگ 

و تروریسـم، و تصویراقتصـادی - فرهنگــی. بعـد از آغـاز حملـه شـوروی در 

سـال1358 افغانسـتان کامال یـک صحنه جنگ و درگیـری را تداعی میکرد 

و بعـد از شکسـت شـوروی و خـروج از افغانسـتان آهسـته آهسـته جـای پـای 

گـروه هـای رادیـکال منطقـه ای در کشـور بـاز شـده و عملکـرد افراطـی آنها 

تصویـر افغانسـتان در عرصـه بیـن امللـل را مبثابـه مرکز تروریسـم تیـره و تار 

سـاخت، تصویـــری کـــه بیشـرین رضبـه پرسـتیژی بـه کشـور را وارد کـرده 

و چهـره افغانسـتان را در افـکار عمومـی مخـدوش منـوده اســـت. امـــا در 

دوره نویـن در کنـار چهـره جنگـی و تروریسـتی از افغانسـتان چهـره نسـتبا 

مطلـوب اقتصادی-فرهنگـی  نیـز در عرصـه بیـن املللـی ایجـاد شـده اسـت 

کـه ایـن امـر زمینـه سـاز فرصـت هـا و رسازیر شـدن میلیـارد ها دالـر رسمایه 

در کشـور گردیـد و پـروژه هـای بزرگ اقتصـادی چون معـادن رسمایه گزاران 

خارجـی را بـه کشـور کشـاند و صدهـا کمپانـی و رشکـت تولیـدی و صنعتی 

و ده هـا مرکـز فرهنگـی مثـل رسـانه هـای تصویـری و چاپـی و صوتـی ایجاد 

گردیدنـد. امـا بـا ایـن همـه هنـوز آن چهـره سـیاه و تاریک همچنـان ظلمت 

میکند. افزایـی 

در اثـر تحـوالت چهـار دهـه گذشـته هویـت و فرهنـگ افغانسـتان امنیتـی 

درسـایه  تـالش  سیاسـی  سـازوکارهای  سـایر  درکنـار  ازیـرو  اسـت.  شـده 

دیپلامسـی فرهنگـی اسـت کـه میتوانـد از چهـره کشـور امنیت زدایـی بکند 

و ایـن روی سـکه پررنـگ تـر منایـش داده شـود و ایـن نقطـه امید و نـور را از 

پـس ظلمـت هـا و تاریکـی هـا درخشـانر و بزرگـر  بکنـد. بازیابـی جایـگاه 

فرهنگـی در عرصـه بیـن املللـی مـی توانـد باعـث بهبـود وضعیت سیاسـی، 

اقتصـادی و اجتامعـی شـده و ایـن مهـم بـا تدویـن سیاسـت هـای فرهنگی 

کارآمـد و اتخـاذ اسـراتیژی هـای کاربـردی در دیپلامسـی فرهنگـی امـکان 

پذیـر اسـت. برخـورد منفعالنـه نسـبت بـه تصویر نادرسـتی که از افغانسـتان 

در عرصـه بیـن املللـی وجـود دارد و نداشـن یـک برنامه اسـراتیژیک برای 

دیپلامسـی فرهنگی کشـور و عدم ترسـیم نقشـه راه روابط و تبادل فرهنگی 

بیـن املللـی فرصـت هـای گوناگون توسـعه کشـور را در زمینه هـای مختلف 

سیاسـی، اقتصـادی و اجتامعـی و حتی امنیتی سـلب خواهد کرد کاماینکه 

موجـب تقویـت مواضـع و سیاسـت هـای مخالفیـن جمهوریـت نیـز میگردد.

بـــه نظـــر میرســد افغانسـتان بــه خوبــی از ابــزار دیپلامســـی فرهنگـــی 

بطـور  و  اسـالمی  کشـورهای  درقبـال  بخصـوص  اسـت  نکـرده  اســـتفاده 

و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  مثـل  گـزار  تاثیـر  هـای  همسـایه  مشـخص 

جمهـوری اسـالمی پاکسـتان کـه در طـول چهـل سـال گذشـته هر کـدام از 

ایـن کشـورها میزبـان میلیـون ها مهاجـر افغان بـوده اند و بیشـرین مراوده 

تجـاری و فرهنگـی امـا یکجانبـه ویکسـویه با آنها وجود داشـته اسـت، دولت 

افغانسـتان همـواره از نفـوذ عمیـق همسـایگان در الیـه هـای اجتامعـی و 

فرهنگـی کشـور ابراز شـکایت و ناخرسـندی کرده و فقط نظـاره گر دخالت و 

تاثیرگـذاری فرهنگـی آنهـا بـوده اسـت و متقابـال از فرصت هـا وظرفیت های 

فراوانـی همچـون وجـود مهاجریـن و متخصصیـن افغـان، مشـرکات دینـی 

فرهنگـی و سـایر ظرفیـت هـای موجـود در آن کشـورها بهـره بـرداری نشـده 

اسـت و عمـال هیـچ عکـس العملـی در قبـال آنها صـورت نگرفته اسـت و این 

برخـورد منفعالنـه نشـانگر ضعـف دیپلامسـی فرهنگـی افغانسـتان اسـت.

امـروزه ژئوکلچـر جایگزیـن ژئوپلتیـک شـده اسـت. درهـم تنیدگـی ملتهـا، تحـول 

سـاختاری و بـاز شـدن درهـای متـدن هـا بـه روی یکدیگـر  باعـث اهمیـت یافـن 

مضاعـف فرهنـگ و دیپلامسـی فرهنگـی شـده اسـت. بطـور مثـال بخـش بـزرگ و 

قابـل توجـه سیاسـت خارجـی کشـورهای همسـایه و هـم پیـامن افغانسـتان نظیـر 

ترکیـه، هنـد و ایـران و پاکسـتان بـر دیپلامسـی فعاالنـه فرهنگی اسـتوار بوده اسـت  

و قرایـن حاکـی از موفقیـت آنهـا از ایـن ابـزار در جهـت کسـب منافـع ملـی شـان 

اسـت.  بنابرایـن اتخـــاذ اســـراتژی کارآمــد دیپلامســـی فرهنگـــی و اسـتفاده از 

ظرفیتهـــای قــدرت نــرم، اسـتفاده از ظرفیت افغـان های متخصص و نخبه خارج 

از کشـور، اسـتفاده از ارتباطـات وسـیع و بـاز بـا کشـورهای بـزرگ جهان و اسـتفاده 

از اشـراکات دینـی فرهنگـی بـا کشـورهای اسـالمی، میتوانـد در بهبـــود وضعیــت 

سیاســی، امنیتـــی، اقتصـــادی و اجتامعـــی افغانسـتان در عرصـــه بینامللـــل 

تاثیرگـذار و راهگشـا باشـد. بخصـوص بخـش عمـده مناقشـات سیاسـی افغانسـتان 

بـا کشـورهای همسـایه از طریـق اسـتفاده درسـت دیپلامسـی فرهنگـی قابـل ترمیم 

و حـل شـدن اسـت.  

متقابال غفلــت ورزیــدن از ابعــاد روابــط فرهنگــی و نــگاه تقلیلگرایانه  و محدود 

حساسیتهای  و  مالحظات  ایجـاد  و  فرهنگـی  دیپلامسـی  و  فرهنـگ  بـه  نسـبت 

بـــه نفـــع تبیینهـــای  سیاسـی و قومـی و مذهبـی عـالوه بـر اینکـه عرصـــه را 

ناخوشـایند بـاز میکنـد، زمینـــه بـــرای اسـتعالی فکـری و فرهنگـی بیگانـگان و 

شـــکلگیری نوعـــی اجمــاع و توافــق افکار عمومی جهان علیــه تهدیدآمیــزبودن، 

خطرنـاک و عقـب مانـده بـودن ملت و دولت افغانسـتان نیـز فراهــم میشـود، ضمن 

اینکـه از داد و سـتد و بهـره منـدی از فرصـت هـای روابـط فرهنگـی بـا جهـان هـم 

اسـتفاده نگردیـده اسـت و همچنـان تصویـر تاروتیـره مملکت بـر اذهـان ملتها باقی 

ماند.  خواهـد 

دیپلماسی فرهنگی افغانستان-بخش اول

حوت
تغییرات مثبتی در زندگی عاطفی تان رخ می دهد. مهارت های برقراری ارتباطی 
تان عالی است و فرصتی برای ایجاد دوستی های جدید خواهید داشت. اگر این 

روابط بر اساس اعتماد باشد ممکن است طوالنی مدت باشد. 
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ریکمن  الن  خاطرات  کتاب 
می شود منتشر 

خاطـرات الـن ریکمـن هرمنـد مشـهور انگلیسـی کـه در ۲۷ جلـد 

نسـخه دسـت نویس به تفکـرات او درباره حرفه و زندگـی اش پرداخته 

اسـت، در قالـب یـک کتـاب منتـر خواهد شـد.

ایـن کتـاب بـا عنـوان »خاطـرات الن ریکمـن« در خـزان ۲۰۲۲ روانه 

بـازار خواهد شـد. ریکمن نوشـن خاطـرات را از اوایل دهـه ۹۰ آغاز 

کـرده بـود تـا روزی بتواند آن هـا را به چاپ برسـاند.

ایـن هرپیشـه در آن زمـان هم به واسـطه نقش های موفق در سـینام 

و تئاتر به شـهرت رسـیده بود.

ریکمـن نوشـن خاطـرات را ۲۵ سـال ادامـه داد؛ یعنـی حتـی حین 

بـازی در فلم هـای »هـری پاتـر« نیز نوشـن خاطـرات را ادامـه داد تا 

این کـه در سـال ۲۰۱۶ و بـر اثـر ابتـال به رسطـان لوزاملعده در سـن 

۶۹سـالگی درگذشت.

آدرسـ  انجمنـ  باغبانـ  پیشانیـ  تکاملـ  ثروتـ  جمهوریتـ  چیره دست 
ـ حواسـ  خواصـ  دیپلماتـ  ذیلـ  راسخـ  زمینـ  ژرفـ  شیرینـ  صامتـ  
ضرورتـ  طلسمـ  ظفرـ  عابدـ  غزالیـ  فرهادـ  قسمتـ  کنارـ  گلدانـ  مالیه 

ـ میمنهـ  نوشادرـ  وقتـ  هویداـ  یکباره.

ض آ د ی پ ل م ا ت ز گ غ

ر ن ذ ز خ ط ل س م ث پ ز

و ا ژ ذ س ا د ی و ه ت ا

ر د ی چ ا ه ن ت خ ق م ل

ت ل ت ن ر ن ح ک و ه ا ی

ع گ غ ی ا س ج ا ا ر ص غ

ف ر چ ب ر ش ح م ص ا ث ق

ع د غ د ر و ی ل ن ب ش د

ا ا آ ف ا گ ه پ ق ک ی ا

ب ش ظ س ن ق س م ت ی ر ه

د و آ ث ک ژ ر ف ج ذ ی ر

ه ن م ی م ا ل ی ه پ ن ف

ن 

فلم کارگردان  آنجلینا جولی 
 » رفتار نامعقول « شد

علی سینا محمود

»کـرت راسـل« یکـی از معدود سـتارگان هالیوود اسـت کـه از ورود علنی 

به سیاسـت اجتناب می کند زیرا معتقد اسـت که این کار به هر آسـیب 

می زنـد. راسـل با»گلدی هـان« به تازگی در مصاحبه بـا »نیویورک تایمز« 

تأکید کرده است که هالیوود و سیاست هرگز با یکدیگر سازگار نیستند.

احسـاس  کـه  بـوده ام  کسـی  همیشـه  »مـن  می گویـد:  راسـل 

تـا  اسـت.  ایـن  مـا  کار  اسـت.  دربـار  دلقـک  بازیگـر  می کـرده 

اجتنـاب  چیـز  هـر  آوردن  زبـان  بـه  از  بایـد  می دانـم،  کـه  جایـی 

ببینـد.« شـخصیتی  هـر  در  را  تـو  بتوانـد  مخاطـب  تـا  کـرد 

راسـل معتقـد اسـت کـه نیـازی بـه آگاه کـردن سـتارگان نیسـت، بلکـه 

آن هـا فقط باید نظرشـان را برای خودشـان نگه دارنـد. او ادامه می دهد: 

»لزومـی نـدارد کـه هرمنـد در مـورد یک موضـوع، هر چه که هسـت، به 

انـدازی افـراد دیگـر بیامـوزد. امـا بـه نظـر مـن غم انگیـز ایـن اسـت کـه 

آن هـا مقـام خـود بـه عنـوان یـک دلقـک دربـار را از دسـت می دهنـد. 

شـده ام.« زاده  کار  ایـن  بـرای  و  هسـتم  دربـار  دلقـک  یـک  مـن  امـا 

اضافـه   )Escape from New York( نیویـورک«  از  »فـرار  سـتاره ی 

می کنـد: »یـک دلقـک دربـاری تنهـا کسـی اسـت کـه می توانـد وارد 

کاخ شـود و شـاه را پاییـن بکشـد مادامـی کـه برای مخاطب ناخوشـایند 

در  فرهنگ هـا  متامـی  بخـش  مهم تریـن  ایـن  می کنـم  فکـر  نباشـد. 

باقـی مبانـد.« بـه همیـن شـکل  بـوده و مـن مایلـم کـه  تاریـخ  طـول 

راسـل و »گلـدی هـان« در ایـن مصاحبـه نظرشـان را در مـورد شـامر رو 

بـه کاهـش سـتارگان واقعـی سـینام نیـز در میـان می گذارنـد. آن هـا 

می گوینـد پاندمـی ممکن اسـت به کلـی چنین مفهومـی را از بین بربد.

هـان در مـورد وضعیـت فعلی هالیـوود می گوید: »همه ی مـا می خواهیم 

بدانیـم کـه چـه بایـد کـرد. منظـورم این اسـت کـه وقتـی نـگاه می کنید 

ورشکسـتگی  آسـتانه ی  در  کـه  ای ام سـی  سـینامی[  ]سـالن های  بـه 

اسـت، وقتـی می بینیـد کـه صنعـت سـینام و افـرادی کـه درگیـر آننـد، 

وضعیـت بی سـابقه ای دارنـد، وقتـی می دانـم کـه ممکـن اسـت پایـان 

مـن دسـت می دهـد.« بـه  مالیخولیایـی  به شـدت  احساسـی  بپذیـرد، 

هـان اضافـه می کنـد: »با ایـن حال، امـروز بیش از همیشـه محتوا وجود 

دارد، از ایـن گذشـته، جایـی بـرای آن محتـوا وجـود دارد. اسـتعدادهای 

بی نظیـری را می بینیـم. امـا سـؤالی کـه پیـش می آیـد این اسـت کـه آیا 

هیـچ سـتاره ی سـینامیی ظهـور خواهـد کـرد؟ حالتی کـه در ایـام قدیم 

وجـود داشـت وقتـی کـه ایـن سـتاره های درخشـان سـینام می آمدنـد و 

مـردم مشـتاق دیدنشـان بودنـد. تردیـد دارم کـه دوبـاره اتفـاق بیفتـد.«

آیـا  کـه  اسـت  ایـن  »فکـر می کنـم سـؤال  پایـان می گویـد:  در  راسـل 

میدانـی بـرای ]ظهـور سـتاره[ وجـود دارد؟ بـدون ایـن میدان، سـتاره ی 

منی کنـد.« بـروز  فرهنگـی  جنبـه ی  آن  بـود.  نخواهـد  کار  در  سـینام 

کرت راســل: بازیگران دلقک دربار هستند و 
نباید درباره سیاســت موضع بگیرند!

دیپلامسـی در واقـع فـن مدیریـت تعامـل با جهان خـارج از سـوی نهادها، 

سـازمان هـا و دولتهاسـت. قطعـا ابزارهـا و مکانیسـم هـای متعـددی بـرای 

اعـامل ایـن مدیریـت مـی تـوان بـکار گرفـت. یـا بـه تعبیـری تـالش بـرای 

ارتقـای سـطح ارتباطـات و تعامـل میـان ملـل جهـان بـا هـدف طراحـی و 

بنیـاد نهـادن تفاهمنامـه هـا و توافقاتـی بـر اسـاس ارزشـهای مشـرک را 

دیپلامسـی میگوینـد. دیپلامسـی در سیاسـت جهانـی عبـارت از فراینـد 

ارتبـاط بیـن بازیگـران بیـن املللـی کـه قصـد دارنـد از طریـق مذاکـره، 

تعـارض را بـدون جنـگ حـل و فصـل مناینـد. این فراینـد در طـول قرن ها 

متحـول شـده و بـه صـورت حرفـه ای درآمـده اسـت. بنابرایـن دیپلامسـی 

اصـوال بـا تـالش هایـی بـرای مدیریت و ایجـاد نظـم در محدوده یـک نظام 

جهانـی در ارتبـاط اسـت و هـدف از آن مامنعت از تبدیل تعـارض به جنگ 

بیلیـس،1383:715( اسـت.)جان 

دیپلامسی فرهنگی افغانستان

هــدف اساســـی دیپلامســـی فرهنگـــی، ارایـه دیــدگاه روشــن و موجــه 

نســبت بــه فرهنــگ ارزشــی و رفتــاری کشور بــرای بازیگــران مختلــف 

عرصــه بینامللــل، شــامل دولتهــا، ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی 

بیناملللــی، نهادهــای جامعه مدنــی و افــکار عمومـی اســت. گســرش 

ارزشهـــای ملـــی، تقویــت هویــت ملـــی و روحیــه همبســتگی یکـــی 

دیگـــر از اهـــداف غایـــی دیپلامســـی فرهنگـــی اســـت. دیپلامســـی 

فرهنگــی تــالش بــرای درک، مطلــع ســاخن، مشــارکت دادن و تأثیــر 

گــذاردن بــر مــردم دیگـــر کشورهاســت)صالحی امیری،109:1389(. 

وقتی صحبــت از دیپلامســی فرهنگــی بــه میــان میآیــد، بایــد بگوییــم 

کـــه یکــی از مؤلفههـــا و مـــواردی کـــه از اهمیـــت باالیـــی برخــوردار 

فرهنگـــی  روابـــط  فضـــای  در  اســـت.  عمومـــی  افـــکار  میباشـــد، 

بیناملللـــی و دیپلامســی فرهنگـــی، هــر کشــور بــه دنبــال آن اســت 

کـــه تصویـــر خـــود را در میــان مـــردم دیگر جوامــع مثبـــت و ســازنده 

نشــان دهــد. دیپلامســی فرهنگــی در عالیتریــن ســطح خــود بســر 

ســـاز تعامـــل فرهنگهـــا و متدنهـــا اســـت و بهریــن ابــزار شـناخت 

فرهنــگ دیگـران، شناســاندن فرهنــگ خویــش بــه دیگران و باز شـدن 

بـاب تعامـــل و گفتوگــو و داد و ســتد فرهنگـــی اســت.

 دیپلامسـی فرهنگــی بهریــن نــوع دیپلامســـی بــرای تبـــادل افــکار، 

اطالعـــات و جنبههــای مختلــف زندگـــی ملتهـــا و رســیدن بــه فهــم 

مشـــرک میـــان آنهاســت. کامیابــی و موفقیــت در سیاســت خارجـــی 

بهطـــور عـــام و در حـــوزه تغییـــر چهـــره و تصویـــر یـــک کشـــور در 

جوامـــع دیگـر بهطـــور خـــاص، در گـــرو اســـتفاده درســـت از ســـاز و 

کارهــا و ابزارهــای فرهنگـــی در چارچــوب دیپلامســـیفرهنگی اســت. 

تلقـــی منفـی و تصویـــر ذهنی تاریـک کــه جهانیــان از یـــک کشــور یــا 

حکومـــت دارنـــد، تنهـــا در ســـایه دیپلامســیفرهنگـــی قابـــل تغییــر 

و اصـــالح اســـت. تنهـــا بـــا ابزارهایـــی از نـوع فرهنـــگ می تـــوان در 

عمـــق باورهـــا و ذهـن ملتهــا رســوخ کــرد و ائتالفهـــا و اتحادهایــی 

پایـــدار را در نظـــام بینامللـــل شـکل داد. از ایـــن نظـر بـــه کارگیــری 

دیپلامســیفرهنگـــی را نــه تنهــا برای دســتیابی بــه اهــداف فرهنگی، 

بلکـه برای دسـتیابی بـــه اهدافـــی بـــا ماهیـــت سیاســـی، اقتصـادی، 

امنیتــی و نظامــی نیــز می تــوان تجویــز کــرد. امــروزه افــکار عمومـی 

داخلـــی و بیناملللـــی از فکتور های مهــم در تصمیمگیــری سیاســـت 

خارجی محســوب میشود. کشــوری کــه بتوانــد بــا بکارگیــری فعالیــت 

فرهنگــی منســجم، هامهنــگ و حســاب شــده وجهــه ملــی بهتــری از 

خـــود در عرصـــه بیناملللـــی نشـان دهـــد، بهرغـــم ضعــف نظامـــی و 

دان  زندگـی  دربـاره  فلمـی  نامعقـول«  »رفتـار  ورایتـی،  گـزارش  بـه 

مک کالیـن عـکاس جنگـی اسـت کـه بـه کارگردانـی آنجلینـا جولـی 

می شـود. سـاخته 

فلـم زندگی نامـه ای ایـن عـکاس جنـگ بریتانیایـی بـه تهیه کنندگـی 

تـام هـاردی و دیـن بـی کر با سـاخته خواهد شـد. این فلم اقتباسـی 

از کتابـی خواهـد بـود کـه توسـط خـود ایـن عـکاس بـه همیـن نـام 

بی کـر«  و  سـان  »هـاردی  رشکـت  بـا  هـاردی  اسـت.  شـده  منتـر 

تهیه کننـده پـروژه اسـت. تهیه کننـده اجرایـی ایـن پروژه مـک کالین 

بود. خواهـد 

انجـام  را  فلم نامـه  نوشـن  بفتـا  نامـزد  نویسـنده  بـرک  گریگـوری 

جنگـی  عـکاس  ایـن  زندگـی  از  تجلیـل  بـرای  فلـم  ایـن  می دهـد. 

بریتانیایـی سـاخته می شـود و او را از دوران جنـگ لنـدن تا برخی از 

می کنـد. دنبـال  دنیـا  جنگـی  مناطـق  خطرناک تریـن 

جولـی بـا صـدور بیانیـه ای اعالم کرد از این که شـانس سـاخت فلمی 

در بـاره ی زندگـی این شـخصیت را به دسـت آورده خوشـحال اسـت. 

وی افـزود هـم واره ترکیـب شـجاعت و انسان دوسـتی در آثـار وی را 

تحسـین کـرده و او را شـاهدی بـر حقایـق جنگـی می داند.

مک کالیـن کـه تصاویـر سـیاه و سـفید بـه یادماندنـی از جنگ هـای 

ویتنـام و کامبـوج گرفتـه گفـت بـا دیـدن آخریـن فلـم جولـی دربـاره 

کامبـوج از این کـه او چنیـن توانایـی بـرای ارایه آن مـکان در آن زمان 

دارد، شـگفت زده شـده اسـت. وی افـزود حـس می کنـد ایـن فلـم در 

دسـت های حرفـه ای وی بـه صـورت قابـل اطمینانـی پیـش مـی رود.

بـه تازگـی اعالم شـد کـه جولی در فلـم »متام نت های اجرا شـده« در 

کنـار کریسـتف والتـس بـازی می کنـد. از پروژه های جدیـد وی بازی 

در »ابدی هـا« بـرای مارول بوده اسـت. اکـران این فلـم ابرقهرمانی به 

دلیـل کرونا به سـال بعد موکول شـد.



بـه  انتقـال  زمـان  در  کـه  می گویـد  رونـی  ویـن 

منچسـریونایتد از باشـگاه چلسـی نیز پیشنهاد 

داشـته اسـت.

ویـن رونـی به عنـوان یکـی از هیجـان انگیزترین 

مهاجـان لیـگ برتـر انگلیـس اورتـون را تـرک 

کـرد و بـه منچسـر یونایتـد پیوسـت؛ جایـی کـه 

او موفـق شـد  بیـش از 250 گل بـرای شـیاطین 

رسخ بـه مثـر برسـاند و پنـج جـام لیـگ برتـر و 

لیـگ قهرمانـان اروپـا را نیـز بـه دسـت آورد.

رونـی حـاال در مصاحبـه ای مـی گویـد کـه در 

زمـان انتقـال بـه منچسـریونایتد از چلسـی نیـز 

پیشـنهاد داشـته اسـت امـا نهایتاً تصمیـم گرفته 

کـه بـه جمـع شـیاطین رسخ ملحـق شـود. رونی 

در ایـن بـاره گفـت: " اورتـون در آن زمـان واقعـاً 

بـرای پـول تـاش مـی کـرد. اورتـون در تـاش 

بـود کـه مـن را تحـت فشـار قـرار دهـد تـا راهـی 

چلسـی شـوم زیـرا آنهـا پـول بیشـری پرداخـت 

می کردنـد."

رونـی در ادامـه گفـت: " وقتی فهمیدم منچسـر 

یونایتـد خواهـان بـه خدمـت گرفـن مـن اسـت، 

ایـن تنهـا باشـگاهی بـود کـه می خواسـتم در آن 

حضـور داشـته باشـم زیـرا بـه دنبـال کار کـردن 

مـی  همچنیـن  بـودم.  فرگوسـن  الکـس  رس  بـا 

خواسـتم بـا بازیکنانـی نظیـر رایـان گیگـز، پـل 

اسـکولز ، روی کیـن و ریـو فردینانـد بـازی کنـم.

اتلتیکو مادرید دیشـب برابر بارسـا غایبان مهمی 

دارد بـا ایـن حـال دو سـتاره ایـن تیـم توانسـتند 

خـود را بـه موقع برسـانند.

مادریـد  اتلتیکـو  مروپولیتانـو  ونـدا  در  دیشـب 

همیشـه  مثـل  دیـداری  بارسلوناسـت.  میزبـان 

حسـاس که دو تیم سـه امتیازش را می خواهند.

 دیه گو سـیمئونه فهرسـت بازیکنان تیمش برای 

بـازی دیشـب را منتـر کـرد کـه در آن نـام دیـه 

گـو کاسـتا و یانیک کاراسـکو دیده می شـود. هر 

دو مصـدوم بودنـد ولـی بـه موقـع توانسـتند خود 

برسانند. را 

لـوکاس  و  لوئیـس سـوارز  امـا  بـازی  ایـن  بـرای 

توریـرا بـه دلیـل ابتـا بـه کرونـا غایـب هسـتند. 

حضـور سـوارز مـی توانسـت جذابیت هـای بازی 

را مضاعـف کند چـرا که انگیزه هـای باالیی برای 

گلزنـی بـه بارسـلونا داشـت.

امـا منچسـریونایتد می خواسـت یک سـال صرب 

کنـد و بعـد از آن مـن را بـه خدمـت بگیـرد امـا 

منـی توانسـتم یـک فصل دیگـر در ادامـه دهم و 

بـه همیـن خاطر در آن سـال تا آسـتانه پیوسـن 

بـه نیوکاسـل پیـش رفتـم. در مـورد همـه چیـز 

توافـق کـرده بودیـم و حتـی مـن بـا آنهـا توافـق 

کـردم کـه اگـر یـک سـال بعـد منچسـر یونایتـد 

خواهـان مـن بود اجـازه خروجـم را صـادر کنند. 

بـه منچسـریونایتد اطـاع دادم کـه اگـر مـن را 

جـذب نکنـد با ایـن بند راهـی نیوکاسـل خواهد 

شـد امـا بدیهـی بـود کـه آنهـا منـی خواسـتند از 

دسـتم بدهنـد."

بـرای بازی دیشـب ترکیـب هجومی اتلتیکـو احتاال 

مارکـوس  کوریـا،  آنخـل  فلیکـس،  ژوائـو  بـا حضـور 

یورنتـه، یانیـک کاراسـکو و دیـه گـو کاسـتا خواهـد 

بود.

رونی: به این دلیل یونایتد را به چلسی ترجیح دادم

2 ستاره اتلتیکو به بارسلونا رسیدند
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رشکت هـای ترکیـه ای می گوینـد کـه گرفـن قراردادهـای 

عمرانـی در عربسـتان غیرممکـن شـده اسـت و ورود کاال 

نیـز بـه ایـن کشـور بـا تاخیـر صـورت می گیـرد.

می گیـرد. تعلـق  بایـدن  آقـای 

خواهـان  تـا  دارد  را  حـق  ایـن  کـاکان  ترامـپ  آقـای 

شـود. جورجیـا  ایالـت  آرا  مجـدد  شـارش 

و  چهـل  عنـوان  بـه  جنـوری   ۲۰ اسـت  قـرار  بایـدن،  جـو 

کنـد. آغـاز  را  کار خـود  امریـکا  رئیس جمهـوری  ششـمین 

تیـم انتقالـی آقـای بایـدن روز گذشـته اولویت هـای او در 

صـد روز نخسـت ریاسـت جمهوری را تریـح کـرد.

در همیـن حـال، آقـای ترامـپ در کاخ سـفید، بـار دیگر به 

نادرسـتی مدعـی پیروزی در انتخابات شـد.

رسـانه های امریکاییـی می گوینـد بـه دنبـال شکسـت های 

حقوقـی آقـای ترامـپ در دادگاه بـرای بـه چالش کشـیدن 

نتیجـه انتخابـات، سـتاد رئیـس جمهـوری امریـکا امیـدوار 

را  کلیـدی  ایالت هـای  جمهوریخـواه  قانونگـذاران  اسـت 

ترغیـب کنـد کـه بـا نادیده گرفـن نتیجـه انتخابـات، آقای 

ترامـپ را در آن ایالـت پیـروز اعـام کننـد.

دعـوت آقای ترامـپ از مناینـدگان جمهوریخواه میشـیگان 

ترامـپ  آقـای  شـده  گفتـه  و  بـوده  راسـتا  همیـن  در  نیـز 

کاخ  بـه  هـم  را  پنسـیلوانیا  ایالـت  مناینـدگان  می خواهـد 

سـفید دعـوت کنـد.

ایـن دعـوت "دیـدار  بـود دلیـل  کاخ سـفید پیشـر گفتـه 

اسـت. بـوده  بـا مناینـدگان  رئیـس جمهـوری  معمـول" 

دموکرات هـا هشـدار داده انـد کـه آقـای ترامـپ می خواهد 

بـا وارد کـردن فشـار بـه قانونگـذاران، رای مـردم را تغییـر 

دهـد و افـراد مـورد نظـر خـود را در مجمـع الکتـورال کـه 

مـاه بعـد گـرد هـم می آینـد، مسـتقر کنـد.

می خواهـد  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  نیـز  هرفـی 

همربگرهـای  جایگزیـن  را  یونانـی"  "همربگرهـای 

کنـد. "ترکیـه ای" 

بـه تغییـر نتیجـه شـود، دریافـت نکردنـد و رونـد تائیـد 

نتایـج بایـد بـدون تهدیـد و ارعـاب باشـد.

انتخابـات  در  شکسـت  هنـوز  ترامـپ  دونالـد 

ریاسـت جمهوری را نپذیرفتـه  و بـدون ارائـه شـواهد و 

اسـت. شـده  انتخابـات  در  تقلـب  مدعـی  مـدارک، 

پیشـر برایـان کمـپ، فرمانـدار جمهوریخـواه جورجیـا 

ایـن  در  بایـدن  جـو  پیـروزی  تائیـد  دنبـال  بـه  نیـز 

ایالـت، اعـام کـرد ۱۶ رای الکتـورال ایـن ایالـت بـه 

در  کلیـدی  نقشـی  سـعودی  عربسـتان  شـدکه  گـزارش  اخیـرا 

و اختافـات  اسـت  بـه عهـده گرفتـه  ترکیـه ای  تحریـم کاالهـای 

می گیـرد. شـدت  دارد  کشـور  دو  تجـاری 

تنـش بیـن دو کشـور در سـال های گذشـته افزایـش پیـدا کـرده 

رشق  در  آنـکارا  جاه طلبی هـای  و  جدلـی  شـعارهای  و  اسـت، 

مدیرانـه، لبییـا و سـوریه باعـث ناآرامی و ناخشـنودی عربسـتان 

و دیگـر رقیبـان ترکیـه شـده اسـت.

رقابـت آنـکارا و ریـاض بـر رس برتـری منطقـه ای بـا ممنوعیت های 

غیررسـمی، تحریم هـای اعام نشـده، تاخیـر در مرز و درخواسـت 

بـرای بایکـوت کاالهـای ترکیـه ای در خاورمیانـه و شـال آفریقـا 

همـراه بوده اسـت.

مزاحمت و اختالل

طبـق گزارش هـا، ترکیـه در ماه هـای اخیـر بـا چالش هـای عمـده 

اقتصـادی در عربسـتان روبـه رو بوده اسـت.

بازرگانـی  اتاق هـای  شـورای  رئیـس  عبدالعزیـز،  بـن  عجـان 

تحریـم  خواسـتار  توییتـی  ارسـال  بـا  اکتوبـر   ۳ روز  عربسـتان، 

از  تعـدادی  بعـد،  بـه  زمـان  آن  از  شـد.  ترکیـه ای  کاالهـای 

پیوسـته اند. او  کارزار  بـه  رشکت هـا 

فروشـگاه زنجیـره ای مهـم العثیـم ظاهـرا تصمیـم گرفته اسـت که 

متامـی کاالهـای ترکیـه ای را بایکـوت کند، و رسـتوران زنجیره ای 

دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده، در تـاش بـرای 

لغـو نتیجـه انتخابـات بـا یـک ناکامـی جدیـد مواجه شـده اسـت، 

قانونگـذاران ایالـت کلیـدی میشـیگان گفته انـد کـه آنهـا درصدد 

تغییـر نتایـج ایـن ایالـت کـه بـه سـود جـو بایدن بـوده، نیسـتند.

آقـای  بـا  سـفید  کاخ  در  میشـیگان  جمهوریخـواه  مناینـدگان 

ترامـپ دیـدار کردنـد و پـس از نشسـت بـا او گفتنـد کـه آنهـا روز 

کـرد. تائیـد خواهنـد  را  ایالـت  ایـن  انتخابـات  نتایـج  دوشـنبه 

ایـن هیـات اعـام کـرد کـه آنهـا هیـچ گونـه اطاعاتـی کـه منجـر 

'اعالن جنگ' عربستان به اردوغان 
و به خطر افتادن منافع اقتصادی ترکیه

حمایت جمهوری خواهان میشــیگان از پیروزی بایدن؛ 
گزینه های ترامپ برای تغییر نتایج محدود می شــوند

را بایـد جـدی گرفـت. در ایتالیـا حـاال بـه صـورت قطعـی 

مـی گوینـد کـه یوونتـوس بـه دلیـل مشـکات اقتصـادی 

را در فهرسـت فـروش  او  و  را دارد  قصـد فـروش رونالـدو 

قـرار خواهـد داد. اینکـه رونالـدو فصـل بعد باید بـه دنبال 

مقصـدی جدیـد باشـد.

مشـکل بـزرگ رونالـدو اما به مسـاله مالیات بـر می گردد. 

هیـچ کشـوری بـه انـدازه ایتالیـا قوانیـن سـاده در قبـال 

مالیـات فوتبالیسـت هـا نـدارد. در ایتالیـا تنهـا بـه نیمـی 

از دریافتـی رونالـدو مالیـات تعلـق می گیـرد در حالی که 

او در اسـپانیا بایـد نصـف دسـتمزدش را بـه اداره مالیـات 

پرداخـت مـی کرد.

کارلـو آنچلوتـی رسمربـی اورتـون خواهـان جـذب 
هـم  مورینیـو  ژوزه  اسـت.  شـده  خدیـرا  سـامی 

دارد. کارلتـو  مشـابه  درخواسـتی 
سـامی خدیـرا کـه از سـال 2015 بـرای یوونتوس 
بـازی می کنـد، تصمیم قطعی خود بـرای جدایی 
رئـال  سـابق  آملانـی  هافبـک  اسـت.  گرفتـه  را 
مادریـد کـه دیگـر جایـی در ترکیـب یـووه نـدارد، 
بـه دنبـال تیمـی دیگـر اسـت و مقصـد بعـدی او 
احتـاال لیـگ برتـر و باشـگاه اورتون خواهـد بود. 
بـه ایـن ترتیـب او بـه مربـی سـابق خـود کارلتـو 

ملحـق خواهـد شـد.
خدیـرا بین سـال هـای 2013 تـا 2015 زیر نظر 
کارلـو آنچلوتـی کار مـی کـرد و بـا او موفـق شـد 
فصـل 14-2013 قهرمانـی چمپیونزلیـگ را نیـز 

کند. کسـب 
دیگـر  بـار  مثـل خامـس  او هـم  ترتیـب  ایـن  بـه 

شـد. خواهـد  آنچلوتـی  شـاگرد 
همچنیـن گفتـه می شـود تاتنهـام با هدایـت ژوزه 
مورینیـو نیـر خواهـان خدیراسـت و جالـب اینکـه 

ممکـن اسـت نیکـوالس زولـه مدافـع بایـرن مونیـخ را بـه زودی بـا پیراهـن 
دفاعـی  خـط  ضعیـف  عملکـرد  ببینیـم.  میادیـن  در  منچسـریونایتد 
ایـن  تـا مدیـران  منچسـریونایتد در رقابت هـای فصـل جـاری سـبب شـده 
باشـگاه انگلیسـی در جسـتجوی یافـن زوجـی بـرای هـری مگوایـر در قلـب 
خـط دفاعـی شـیاطین رسخ باشـند. اولـه گنـار سولسـر رسمربـی یونایتـد 
تاکنـون سـعی کـرده از بازیکنـان مختلفـی در پسـت دفـاع میانـی اسـتفاده 
نـروژی  مربـی  ایـن  نظـر  نتوانسـته اند  آنهـا  از  هیچکـدام  تقریبـاً  امـا  کنـد، 
روزنامه نـگار  فالـک  کریسـتین  کننـد.  جلـب  پسـت  ایـن  در  بـازی  بـرای  را 
رسشـناس روزنامـه بیلـد مدعـی شـد کـه نیـکاس زولـه مدافع 25 سـاله تیم 
فوتبـال بایـرن مونیـخ رویـای بـازی بـرای منچسـریونایتد را دارد. بـا وجـود 
اینکـه ایـن مدافـع آملانی با بایرن مونیخ دو سـال دیگر قـرارداد دارد، عاقه 
او بـه منچسـریونایتد و بـازی در لیـگ برتـر انگلیـس ممکـن اسـت مسـیرش 
را از بایرنی هـا زودتـر از موعـد مقـرر جـدا کنـد. شـبکه تلویزیونـی اسـپورت 
تابسـتان  منچسـریونایتد  باشـگاه  مدیـران  داد  گـزارش  هـم  آملـان  وان 
گذشـته نسـبت بـه جـذب زولـه عاقه منـد بودنـد و حتـی بـا پیشـنهاد اولیـه 
43 میلیـون پونـدی بـا همتایـان خـود در باشـگاه بایـرن مونیـخ مذاکراتی را 

هـم داشـته اند، امـا در نهایـت توافقـی بیـن طرفیـن حاصـل نشـد. 

رونالـدو  کریسـتیانو  کـه  کـرد  ادعـا  ویـژه  گزارشـی  در  امـروز  مـارکا 

قصـد دارد تابسـتان آینـده و در صـورت جدایـی از یوونتـوس بـه رئال 

برگـردد.

بـه نقـل از مـارکا، رونالـدو دو سـال پیـش رئـال مادریـد را بـه مقصـد 

یوونتـوس تـرک کـرد ولـی او باشـگاهی کـه 9 سـال درش بـه همـه 

افتخـارات تیمـی و فـردی ممکـن رسـید را فرامـوش نکـرده اسـت.

اوضـاع بین کریسـتیانو و رسان باشـگاه به هنـگام جدایی خوب نبود. 

رونالـدو دسـتمزد بـاالی 30 میلیـون یـورو بـرای متدید می خواسـت 

امـا ایـن مخالـف قوانین باشـگاه مادریدی بـود تا او بـا دلخوری متام 

رئال را تـرک کند.

دامنـه ایـن نارضایتـی تـا آنجـا بود کـه او حارض نشـد در مراسـم توپ 

طـا و بهریـن هـای فیفا حارض شـود و لوکا مودریـچ را حایت کند.

رشایـط امـا زمانـی تغییـر کـرد که او زمسـتان گذشـته برای متاشـای 

بازی برگشـت رئال و بارسـا در برنابئو حارض شـد. رونالدو در جایگاه 

وی آی پـی همـراه بـا دوسـتانش نشسـت و شـاهد پیـروزی هم تیمی 

هـای سـابق خود برابر دشـمن قدیمی شـد.

او روز قبـل از ال کاسـیکو شـخصا بـا فلورنتینـو پـرز رئیـس باشـگاه 

متـاس گرفـت و بـه وی اطـاع داد کـه برای متاشـای بازی بـه برنابئو 

مـی آیـد. یـک متـاس غیرمنتظـره بـه منظـور صلـح و آشـتی بـا رئیس 

نیـز  بـار دیگـر  رونالـدو چندیـن  و  آن پـس ورق برگشـت  از  سـابق. 

پالـس هـای مثبتـی بـرای تیـم سـابقش فرسـتاده اسـت.  از واکنـش 

خوشـحالی در اینسـتاگرام بـه پیـروزی 1-3 مـاه گذشـته رئـال در ال 

کاسـیکو گرفتـه تـا گرفـن عکـس های مشـرک با رسخیـو راموس و 

لـوکا مودریـچ پـس از بـازی بـا اسـپانیا و کرواسـی.

همـه اینها نشـان می دهند که شـایعات بازگشـت او به رئـال مادرید 

نزدیـک شـدن بـه پـرز و بازگشـت رابطـه دوسـتانه بـا رئیس 

رئـال و بهبـود رابطـه با هم تیمی های سـابق کـه از بزرگان 

رختکن این تیم محسـوب می شـوند، همه نشـان از متایل 

فـوق سـتاره پرتغالـی بـه رئـال دارنـد امـا موضـع باشـگاه 

مادریـدی همچنـان منفی اسـت.

رئـال مادریـد کـه در مضیقـه اقتصـادی بـه خاطـر پاندمـی 

هنگفـت  دسـتمزد  بتوانـد  اسـت  بعیـد  دارد،  قـرار  کرونـا 

رونالـدو را متقبل شـود مگـر اینکه او خود را بـا رشایط رئال 

هاهنـگ کنـد. از سـوی دیگـر در رئـال از گذاشـته یـک 

اصـل مهـم وجـود دارد: دادن شـانس دوم بـه بازیکنـی کـه 

قبـا جـدا شـده، هرگـز ایـده خوبـی نیسـت.

خدیرا سـه فصـل شـاگرد مورینیو در رئـال مادرید 
بـود و بـا او نیز خاطـرات خوشـی دارد.

او  بـا  اگـر مورینیـو  بـود کـه  خدیـرا اخیـرا گفتـه 
متـاس بگیرد به او پاسـخ منفـی نخواهد داد چون 
بـا او همچنـان رابطـه ای دوسـتانه دارد و همـواره 

ستایشـش مـی کنـد.
در نهایـت بایـد دیـد انتخـاب نهایـی خدیـرا چـه 

تیمـی خواهـد بـود

رونالدو در رئال؛ بازگشت رویایی نزدیک است؟

ائتـاف  و  متحـده  ایـاالت  بـا  حفـظ مشـارکت 

نظامـی بیـن املللـی ضـد داعش جهـت مبارزه 

بـا آخریـن عنـارص ایـن گـروه افـراط  گـرا نشـان 

داده اسـت.

بـه خافـت  گفتـه می شـود کـه گـروه موسـوم 

اسـامی، داعـش هنـوز دسـت کـم ۱۰ هـزار 

نیـروی پـا بـه کار در بخش هایـی از خاک عراق 

و سـوریه دارد و بـه گفتـه جـرال مـک کنـزی 

همچنـان یـک تهدیـد واقعـی به شـار می رود.

سـتاد کل فرماندهـی نظامی امریـکا در منطقه 

نظامیـان  شـار  کاهـش  علـت  خاورمیانـه 

امریکاییـی در عـراق را پیرفت هـای حاصـل 

کشـور  ایـن  مسـلح  نیروهـای  در  آمـوزش  از 

حضـور  حـال  ایـن  بـا  گفـت  و  کـرد  عنـوان 

نظامـی واشـنگن و متحدانـش بـرای مانعـت 

از تجدیـد سـازمان و تـدارک حمـات بـزرگ از 

سـوی گـروه داعـش حیاتـی بـه نظـر می رسـد.

بـه ادعـای جـرال مـک کنـزی حضـور نظامـی 

امریـکا همچنیـن ایـران را از ادامـه حمـات در 

خلیج فارس باز داشـته اسـت. فرمانـده نظامی 

ارشـد امریـکا در خاورمیانـه همچنیـن در ایـن 

خصـوص ترصیـح کـرد: »فکـر می کنـم ایـران تا 

حـد زیـادی رسخورده و نا امید شـده زیـرا رژیم 

)ایـران( حـاال متوجه توانایی هـا و اراده ما برای 

انجـام ضـد حمات شـده اسـت.«

واشـنگن روز سـه شـنبه گذشـته اعـام کـرد 

عملیـات کاهـش نظامیـان امریـکا در عـراق و 

افغانسـتان بـه دسـتور دونالد ترامپ آغاز شـده 

و ایـاالت متحـده اواسـط جنـوری آینـده در هـر 

باقـی  نیـرو  تنهـا ۲۵۰۰  یـاد شـده  دو کشـور 

خواهـد گذاشـت.

اسـت. میانگین ابتا در این کشـور اسکاندیناوی 

از همـه کشـورهای اروپایـی پایین تر اسـت. چرا و 

چگونـه؟

امریـکا  هاپکینـز  جانـز  دانشـگاه  آمـار  طبـق 

شـار   ،۲۰۲۰ نوامـرب   ۱۸ تـا  جنـوری  از 

و  نفـر   ۶۰ و  ۱۹هـزار  فنانـد  در  مبتاشـدگان 

شـار درگذشـتگان ۳۷۱ نفـر بـوده اسـت. هیـچ 

کشـور دیگری در اروپا در جریان شـیوع بیاری، 

چنیـن رقـم نازلـی از مـرگ ومیـر و ابتـا نـدارد.

جمعیـت دامنـارک و فنانـد تقریبـا مشـابه هـم 

سـه  مبتایـان  تعـداد  دامنـارک،  در  امـا  اسـت 

حـدود  بـا  کشـور  ایـن  در  اسـت.  فنانـد  برابـر 

شـش میلیـون جمعیـت، ۶۵هـزار نفر بـه ویروس 

مبتـا شـده اند. در اسـلواکی بـا جمعیتـی برابـر 

بـا فنانـد، ۸۸هـزار و ۶۰۰ نفـر. در سـویدن این 

آمـار بـه ۱۹۲هـزار نفـر می رسـد یعنـی تقریبـا ده 

برابـر فنانـد.

را  پاسـخ  اسـت؟  ممکـن  چیـزی  چنیـن  چطـور 

شـاید بتوان در اسـراتژی و نوع نگاه فناندی ها 

بـه زندگـی پیـدا کرد.

روز  امریـکا  ارتـش  پایـه  بلنـد  جـرال  یـک 

پنجشـنبه اعـام کرد کـه دولت عراق خواسـتار 

تـداوم حضـور نظامـی ایـاالت متحـده در ایـن 

اسـت. کشـور 

رئیـس سـتاد کل فرماندهـی نظامـی امریکا در 

منطقـه خاورمیانـه بـا اعـام این مطلـب ترصیح 

نظامیـان  شـار  کاهـش  وجـود  بـا  کـه  کـرد 

کشـورش در عـراق، مقامـات دولتـی در بغـداد 

خواهان آن هسـتند که نیروهای نظامی امریکا 

اسـامگرای  گـروه  بـا  مبـارزه  بـرای  همچنـان 

افراطـی موسـوم بـه خافـت اسـامی ، داعـش 

در ایـن کشـور حضـور داشـته باشـند. جـرال 

کنـت مـک  کنزی کـه در جریان یـک کنفرانس 

مجـازی بـا اعضـای کمیتـه ملـی روابـط ملـی 

امریـکا و کشـورهای عربـی سـخن می گفت در 

ادامـه تاکیـد کـرد: تـداوم حضـور ارتـش امریکا 

در عـراق سـبب شـده تـا فعالیت هـای ایـران و 

محدودیت هـای  بـا  منطقـه  در  داعـش  گـروه 

زیـادی همـراه شـود.

ایـن مقـام بلند پایـه نظامـی امریکاییی ترصیح 

کـرد کـه ارتـش ایـران بـه تازگی بـا ایـن امید از 

شـار حمـات و تحـرکات خـود کاسـته اسـت 

کـه دولـت عـراق به همیـن بهانه عـذر نیروهای 

ارشـد  فرمانـده  ایـن  بخواهـد.  را  امریکاییـی 

ارتـش امریـکا منظـور خـود را بـه شـکل دقیـق 

از حمـات ارتـش ایـران بیـان نکـرد اما بـه نظر 

پراکنـده  حمـات  بـه  وی  اشـاره  کـه  می آیـد 

شـبه نظامیـان تحـت حایـت ایران به سـفارت 

و پایگاه هـای نظامـی امریـکا در عـراق اشـاره 

داشـته اسـت. جرال مـک کنزی افـزود: بغداد 

بـا ایـن وجـود بـه وضـوح متایـل خـود را بـرای 

زیـادی  اعتـاد  دولت شـان  بـه  فنانـد  مـردم 

دارند و روحیات شـان با تنهایی سـازگارتر است 

خیابـان.  در  حضـور  و  شـلوغی  و  مهانـی  تـا 

اقتصـاد و سـاختارهای دیجیتـال مناسـب نیـز 

کمـک کـرده تـا دورکاری و آمـوزش آنایـن بـا 

سـهولت پیـش بـرود.

بـه  جهـان  چشـم  کرونـا  بحـران  جریـان  در 

امـا شـیوه  رویکردهـای سـویدن دوختـه شـد، 

آموختنـی  هـم  فنانـد  در  پاندمـی  مدیریـت 

فرمانده ارشد امریکایی: حضور نظامی ما در عراق 
سبب کاهش حمالت ایران و داعش شده است 

چرا کرونا در فنالند مغلوب شده است؟ 

زوج هری مگوایر در منچستر هافبک یووه در دوراهی بزرگ؛ مورینیو یا آنچلوتی؟
از بایرن می آید؟



مسـئوالن محلی در والیت میدان وردک 

یـک  نتیجـه ی  در  کـه  می کننـد  تأییـد 

انفجـار در میدان شـهر، مرکـز ایـن والیـت دو غیرنظامی 

کشـته شـده اند.

میـدان وردک  والـی  سـخن گوی  رشیـف زی،  محب اللـه 

بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه ایـن رویـداد حوالی 

سـاعت ۱:۰۰ پـس از چاشـت دیـروز )شـنبه، ۱ قـوس( 

در بـازار میدان شـهر رخ داده اسـت.

آقـای رشیف زی افـزود که در این رویـداد ۱۵ غیرنظامی 

 ارگ ریاسـت جمهـوری حمـالت راکتـی 

بـر شـهرکابل را محکوم کرده اسـت. طبق 

بـرای  مشـرک  تالش هـای  غنـی  رئیس جمهـور  اعالمیـه؛ 

نابـودی تروریسـم جهانی را یـک رضورت خوانده و خواهان 

حامیت از اسـراتژی ضد تروریسـم شـورای امنیت سازمان 

ملـل متحد شـده اسـت.

رئیس جمهـور تاکیـد کـرده اسـت کـه حامیت از اسـراتژی 

مبـارزه با تروریسـم و ادامه حامیت شـورای امنیت سـازمان 

ملـل متحـد از رونـد صلـح افغانسـتان، می توانـد بـه یـک 

راه حـل سیاسـی منجـر مـی شـود. رئیس جمهـور کاهـش 

آتش بـس  و  خشـونت 

سـاز  زمینـه  را  دایمـی 

رسـیدن بـه صلـح خوانـده 

رسـیدن  اسـت  گفتـه  و 

صلـح  و  آتش بـس  بـه 

حکومـت  اولویـت  پایـدار، 

ارشف  اسـت.  افغانسـتان 

مقام هـای  بـه  غنـی 

مسـول حکومتـش دسـتور 

زخمی هـای  کـه  داده 

تـداوی  راکتـی  حمـالت 

خانواده هـای  بـه  گردنـد، 

رسـیدگی  کشته شـدگان 

گـردد.

اذعـان  جمهـور  رئیـس 

 وزارت تحصیـالت عالـی کشـور اعـالم کـرده 

اسـت کـه بـه دلیـل شـیوع دوبـاره ویـروس 

کرونـا، دانشـگاه های کشـور از 8 قـوس تـا 

15 حـوت تعطیـل خواهنـد شـد.

حنیـف فـرزان، معـاون سـخنگوی وزارت تحصیـالت عالـی 

روز شـنبه اول قـوس گفـت کـه بـر اسـاس تصمیـم کابینـه 

وزارت متامـی  ویـروس کرونـا،  بـه دلیـل شـیوع مجـدد  و 

توزیع ۴۵۰ نمره زمین برای 
ساخت کارخانه ها در پارک صنعتی صنایع سبز 

تاکید رئیس جمهور بر حمایت از استراتیژی مبارزه با تروریزم 

انفجاری در میدان وردک دو کشته و ۱۵ زخمی بر جای گذاشت 

وزارت داخله: هفت تن متهم به جرایم جنایی در هرات
 بازداشت شدند 

پشتیبانی اردوغان 
از صلح افغانستان در دیدارش با عبداهلل عبداهلل 

مخالفت نمایند گان امریکا با خروج سربازان این کشور از افغانستان 

خوشبینی ها دربارۀ به نتیجه رسیدن گفت وگوها روی کارشیوۀ مذاکرات 

بانک مرکزی حاضر نیست دربارۀ انفجار بر کارمندانش معلومات دهد

موج دوم ویروس کرونا؛ 
دانشگاه های کشور تا ۱۵ حوت تعطیل می شوند 
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در پارک  صنعتی صنایع سـبز که از سـوی بخش خصوصی 

سـاخته شده اسـت، در سـال  های اخیـر بیـش از ۴۵۰منـره 

زمیـن بـرای سـاخت کارخانه ها توزیع شده اسـت.

پـارک صنایـع سـبز یگانـه پـارک صنعتـی اسـت کـه شـش 

سـال پیـش از سـوی بخـش خصوصـی در منطقـۀ باریـک 

آب سـاخته شـد.

بـا  افغانسـتان می گوینـد  اتاق هـای  مسـؤوالن فدراسـیون 

وجـود مشـکالت در بخش صنایـع و نبـود حامیت های الزم 

حکومـت اکنـون هـم عالقمنـدی بـرای رسمایه گـذاری در 

کشـور وجـود دارد.

سـخی احمـد پیـامن، معـاون این فدراسـیون گفـت: »اتاق 

معـادن و صنایـع کابـل در نظـر دارد کـه شـامری از منرات 

پارک هـای  در  داران  کارخانـه  بـه  مناسـب  رشایـط  بـا  را 

صنایـع سـبز توزیـع کنـد.« مسـؤوالن پـارک صنایـع سـبز 

حـال  در  کـه  می گوینـد 

در  کارخانـه  صـد  حـارض 

ایـن پـارک فعـال اسـتند. 

امیـری،  محسـن  محمـد 

پـارک  در  رسمایه گـذار 

»از  گفـت:  سـبز  صنایـع 

مـا  بدینسـو  سـال  شـش 

منـره   ۴۵۰ حـدود  در 

داران  کارخانـه  بـرای 

آن  از  کـه  کردیـم  توزیـع 

بـه  ۱۵۰منـره  جملـه 

در  کـه  کارخانه  دارانـی 

کار  رهایشـی  مناطـق 

می کردنـد در نظـر گرفتـه 

وزارت داخلـه می گویـد کـه هفـت تن را 

در پیونـد بـه جرایـم جنایـی در والیـت 

هـرات بازداشـت کرده اسـت.

نـر خربنامـه ای  بـا  قـوس  اول  روز شـنبه  وزارت  ایـن 

گفتـه اسـت کـه پولیس قوماندانـی امنیه والیـت هرات، 

طـی چندیـن عملیـات جداگانه، ۷ تن را که باشـندگان 

والیـت  ولسـوالی های  و  شـهر  مختلـف  ناحیه هـای 

هـرات انـد، در اتهـام بـه رسقـت وسـایط نقلیـه، رهزنی، 

دیـدارش  در  ترکیـه  جمهـور  رییـس  اردوغـان  طیـب  رجـب   

ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  رییـس  عبداللـه  عبداللـه  بـا 

افغانسـتان در شـهر اسـتانبول گفـت کـه کشـورش از صلحـی 

پشـتیبانی مـی کند که مـورد حامیت مردم افغانسـتان باشـد.

در خربنامـه دفـر آقـای عبداللـه آمـده اسـت که در ایـن دیدار 

رییـس جمهـور ترکیـه گفـت کـه روابـط دو کشـور دیرینـه و 

تاریخـی اسـت و دین، فرهنـگ و ارزش های مشـرک پایه های 

ایـن روابـط را شـکل می دهنـد. 

او گفـت کـه کشـورش در کنار مـردم افغانسـتان قـراردارد و در 

آینـده نیـز بـه ایـن سیاسـت اش ادامـه می دهد. 

آقـای اردوغـان در بخـش دیگـر از صحبت هـای خـود افـزود 

کـه کشـورش از تالش هـای 

صلح در افغانسـتان حامیت 

می کنـد و خواهـان برقراری 

در  جنـگ  قطـع  و  صلـح 

اسـت.  افغانسـتان 

از  کشـورش  کـه  افـزود  او 

صلحـی پشـتیبانی می کنـد 

مـردم  حامیـت  مـورد  کـه 

باشـد.  افغانسـتان 

افغانسـتان  اردوغـان  آقـای 

متحـدان  و  دوسـتان  از  را 

ترکیـه خوانـد و از حضـور و 

بـا  کشـورش  همکاری هـای 

داد. اطمینـان  افغانسـتان 

بـرای  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  رییس جمهـور  دسـتور  از  پـس   

کاهـش نیروهـای امریکایی بـه ۲۵۰۰ تن در افغانسـتان، کمیتۀ 

بـرای  را  امریـکا نشسـتی  نیروهـای مسـلح مجلـس مناینـدگان 

بررسـی پیامدهـای ایـن تصمیـم دانلـد ترمـپ دربـارۀ افغانسـتان 

برگـزار کـرد.

امریـکا  مناینـدگان  مجلـس  مسـلح  نیروهـای  کمیتـۀ  اعضـای 

تهدیـد گروه هـای  بـا  ایـاالت متحـده هنـوز هـم  می گوینـد کـه 

هراس افگـن فراکشـوری روبـه رو اسـت و نیـاز اسـت کـه امریکا به 

ادامـه دهـد. افغانسـتان  مأموریـت اش در 

ایـن قانون گـذاران امریکایـی می گوینـد هنـوز بـاور ندارنـد کـه 

افغان هـا بتواننـد امنیـت کشـور شـان را تأمیـن کننـد.

آدم اسـمیت، رییـس کمیتـۀ مسـلح نیروهای مجلـس منایندگان 

و  باشـند  نداشـته  حاکمیـت  کـه  »بخش هایـی  گفـت:  امریـکا 

رشـد  بـرای  خوبـی  زمینـۀ  باشـد،  ضعیـف  کشـور  آن  حکومـت 

گروه هـای هراس افگـن اسـتند. جنـوب آسـیا جایـی اسـت کـه 

گروه هـای بسـیاری می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد. بسـیاری ها 

گفته انـد کـه اگـر افغانسـتان سـقوط کنـد، دوبـاره بـه یازدهـم 

سـپتمرب بـاز خواهیـم گشـت.«

کـه  می ورزنـد  تأکیـد  امریکایـی  سیاسـت گران  ایـن  هرچنـد 

منی خواهنـد نیروهـای امریکایی همیشـه در افغانسـتان مبانند، 

زمینـه را بـرای خـروج آنـان مناسـب منی داننـد.

مـک تورنبیـری، عضو کمیتۀ نیروهای مسـلح مجلـس منایندگان 

امریـکا بیـان داشـت: »هـدف متامـی مـا ایـن اسـت کـه افغانـان 

بتوانند خودشـان به مسـایل امنیتی شـان رسـیده گی کننـد تا از 

آن کشـور هیـچ تهدیـد هراس افگنانه فراکشـوری پیدا نشـود؛ اما 

بـاور نـدارم کـه هنوز بـه این توانایی رسـیده باشـند.«

کاهـش  و  خـروج  امریـکا،  خارجـی  روابـط  شـورای  عضـو  یـک 

نیروهـای امریکایـی را در اوضـاع کنونـی از افغانسـتان اشـتباه 

اکنـون  دوحـه،  در  مذاکـرات صلـح  بن بسـت  هفته هـا  از  پـس   

رسـیدن  نتیجـه  بـه  دربـارۀ  خوشـبینی هایی  کـه  می رسـد  خـرب 

گفت وگوهـا دربـارۀ ایجاد کارشـیوۀ مذاکرات صلح پیدا شـده اند.

پیـدا  امیدواری هایـی  کـه  می گوینـد  دوحـه،  در  آگاه  منابـع 

شده اسـت کـه هیئت هـای مذاکـره کننـدۀ حکومـت و طالبـان 

برسـند. توافـق  بـه  اختالفـی  مـوارد  روی 

فوزیـه کوفـی، یـک عضـو هیئـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان 

از نهایـی شـدن کارشـیوۀ  انتظـار دارد کـه پـس  هـم می گویـد 

مذاکـرات، موضـوع آتش بـس در اولویـت مذاکـرات قـرار بگیـرد.

بانـو کوفـی در ایـن بـاره بیـان داشـت: »انتظـار مـا ایـن اسـت که 

بحـث اصـول یـا هـامن طرزالعمـل کاری کـه یـک بحـث بیسـار 

مهـم نیسـت و یـک بحـث تخنیکـی اسـت، در مورد این که شـیوۀ 

وارد  مـا  و  نهایـی شـود  باشـد،  و گفت وگوهـا چگونـه  مذاکـرات 

مذاکـرات اصلـی از جملـه آتش بـس شـویم که بـرای مردم بسـیار 

اسـت.« مهم 

قـرار دادن فقـه حنفـی همچـون بنیاد مذهبـی مذاکـرات و اصل 

شـمرده شـدن توافق امریکا با طالبان در این مذاکرت از مسـایل 

اختالفـی دوطرف در دوحه اسـتند.

سـید اکربآغـا، عضـو پیشـین گـروه طالبـان گفـت: »اگـر هـر دو 

طـرف بـر یـک میکانیـزم که قابـل قبول مردم باشـد توافـق کنند، 

بـه نظـر مـردم هـم پشـتیبانی می کننـد و صلـح خواهـد آمـد.«

سـمیع یوسـفزی، خربنگار نیز اظهار داشـت: »کوشـش ها بیشـر 

 بـا گذشـت پانـزده روز از انفجار در موتر کارمنـدان بانک مرکزی، 

رویـداد  ایـن  دربـارۀ  کـه  نیسـت  حـارض  بانـک  ایـن  هـم  هنـوز 

اطالعـات بدهـد.

دیـروز شـنبه شـامری از خربنگاران به دم در بانـک مرکزی رفتند؛ 

امـا هیـچ مقامـی از ایـن بانـک بیـرون نشـد تـا بـه پرسـش های 

موتـر  در  پیـش  دوهفتـه  انفجـار  در  بدهـد.  پاسـخ  خربنـگاران 

ایـن بانـک، سـه تـن به شـمول یـام سـیاوش، گرداننـدۀ پیشـین 

برنامه هـای طلـوع نیـوز جـان باختنـد.

حشـمت بهـزاد، یکـی از خربنگارانـی کـه بـرای گرفـن اطالعات 

دیـروز بـه بانـک مراجعـه کـرده بـود، گفـت: »پرسـش های جدیی 

نـزد خانـواده یـام سـیاووش و مـردم وجـود دارنـد و در کنـارش، 

رسـانه ها هـم دنبـال پاسـخ ایـن پرسـش ها اسـتند.«

شـکیب مولـوی زاده، خربنـگار دیگـر نیز افـزود:»از آقـای احمدی 

نـه  هیچ کدام شـان  پایین تـر،  سـطح  تـا  گرفتـه  بانـک(  )رییـس 

حـارض بـه پاسـخ گویی حضـوری اسـتند و حتـا بـه تیلفون های ما 

هـم جـواب منی دهنـد.«

عـدم  از  کـه  اسـت  دیگـری  خربنـگار  اصغـری،  جـواد  علـی 

پاسـخ دهی بانـک شـاکی اسـت: »زمانـی کـه بـه رسـانه ها، حـق 

دست رسـی بـه اطالعـات کوتـاه می شـود، واقعـاً یـک سـوال پیدا 

باشـد.« کفش شـان  در  ریگـی  حتـامً  کـه  می شـود 

خواسـتار  نامه یـی،  شـکایت  در  سـیاووش،  یـام  خانـوادۀ 

دانشـگاه های کشـور )دولتـی و خصوصـی( را از 8 قـوس تا 

15 حـوت تعطیـل می کنـد.

کشـور،  دانشـگاه های  متامـی  کـه  افـزود  فـرزان  آقـای 

صـورت  بـه  را  خـود  باقیامنـده  درس هـای  می بایسـت 

کننـد. ارایـه  دانشـجویان  بـه  انالیـن  و  غیرحضـوری 

وزارت صحـت عامـه کشـور، هفتـه گذشـته از شـیوع دوباره 

ویـروس کرونـا بـه شـهروندان کشـور هشـدار داده بـود و به 

گفـت: »خروج نیروهـای امریکایی بر توان امریـکا در کار آموزش، 

مشـوره دهـی و کمـک بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در میانه 

جنـگ بـا طالبـان اثرگـذار خواهـد بود. باید به یاد داشـته باشـیم 

کـه طالبـان یـک سـازمان تنـدرو اسـتند کـه بـه ایجـاد امـارت 

اسـالمی در افغانسـتان متعهـد اسـتند. آیـا ایـن چیزی اسـت که 

می خواهیـم در افغانسـتان بـر جـا بگذاریـم؟«

امـا ویلیـام راجر، معـاون تحقیقات و سیاسـت گذاری در موسسـه 

چارلـز کـوک کـه از سـوی دانلـد ترمـپ نامزدسـفیر امریـکا در 

نیروهـای  خـروج  زمـان  اکنـون  کـه  می گویـد  اسـت  افغاسـتان 

امریکایـی از افغانسـتان فـرا رسیده اسـت؛ زیـرا این جنـگ حدود 

نیروهـای  از  تـن  و ۲۳۰۰  برداشـته  دالـر هزینـه  تریلیـون  یـک 

امریکایـی در ایـن کشـور جـان باخته انـد. 

مـارا  مـردم  روز  »هـر  گفـت:  کابـل  باشـندۀ  پـور،  مجیـد  فـرزاد 

سـالخی می کننـد و قربانـی می دهیـم. تـا چـه وقـت قربانـی، آیا 

ایـن صلـح واقعـی اسـت.؟«

آغـاز شـدند. هرچنـد  پیـش  مذاکـرات دوحـه در حـدود دومـاه 

در کشـور  مذاکـرات خشـونت ها  ایـن  آغـاز  بـا  می رفـت  انتظـار 

یافته انـد. افزایـش  خشـونت ها  برعکـس  امـا  یابنـد،  کاهـش 

تأمیـن کننـد.« بـا ایـن همـه، بانـک مرکـزی، شـام شـنبه بـا نـر 

اعالمیه یـی، گفته اسـت کـه ایـن رویـداد زیـر بررسـی نهادهـای 

امنیتـی و کشـفی اسـت و »معلومـات ردیابـی یـا )GPS( موتـری 

کـه مـورد حمله قـرار گرفـت، تصاویر کامـره های امنیتـی بانک،و 

سـایر معلومـات بـا نهادهـای کشـفی و امنیتـی رشیـک گردیده و 

تحـت بررسـی آن هـا قـرار دارد، کـه بعد از امتـام امیدوار هسـتیم 

نتایـج آن از طـرف نهادهـای امنیتی و کشـفی بـا ملت نیز رشیک 

گردد.«

و  معـادن  اتـاق  مسـؤوالن  حـال،  درهمیـن  شده اسـت.« 

صنایـع می گوینـد کـه در سـال های گذشـته طرحـی برای 

سـاخت ده هـا پارک صنعتی از سـوی حکومت ریخته شـد، 

نرسـیده اند. مثـر  بـه  پروژه هـا  ایـن  کنـون  تـا  امـا 

رحیـم اللـه سـمندر، رییـس هیئـت عامـل اتـاق معـادن و 

صنایـع بیـان داشـت: »در سـال های اخیـر به  جـای شـش 

پـارک صنعتـی بیـش از ۳۰ پـارک صنعتـی کارهـای شـان 

آغـاز شده اسـت. از سـوی حکومـت امـا اکنـون هـم رونـد 

توزیـع زمیـن بسـیار بـا کنـدی بـه پیـش مـی رود.«

از سـویی هـم، شـامری از آگاهـان اقتصـادی می گویند که 

بـرای رُشـد رسمایه گذاری هـای داخلـی و خارجـی حکومت 

بایـد بسـته های تشـویقی را بـرای صاحبـان صنایـع اعـالم 

کنـد تـا عالقمنـدی رسمایه گذاران بـرای رسمایه گـذاری در 

کشـور بیشـر شود. 

داشـته اسـت کـه تنهـا رسـیدن بـه صلـح می توانـد رشایـط 

مبـارزه بـا مـوج دوم کرونا را فراهـم سـازد. در راکت پراگنی 

صبـح روز شـنبه کابـل، 8 تـن جـان باختـه و 31 تـن دیگـر 

زخـم برداشـته انـد. طالبان دسـت داشـن در این حمالت 

را رد کـرده اسـت، طـارق آریـن سـخنگوی وزارت داخلـه اما 

می گویـد کـه حمـالت راکتی شـهر کابـل کار گـروه طالبان 

اسـت. شـهر کابـل در حالـی مـورد حمـالت راکتـی کـور 

قـرار گرفـت کـه مجلس مناینـدگان کشـور رونـد دادن رای 

اعتـامد بـه وزرای پیشـهادی حکومـت را آغاز کـرده بود. هر 

ده نامـزد وزیـر حکومـت از مجلـس رای اعتـامد گرفتنـد.

دیگر به شـمول یـک خانم زخمی شـده اند.

او گفـت کـه ایـن رویـداد ناشـی از انفجـار مایـن بـوده 

اسـت. سـخن گوی والی میـدان وردک اما تأکیـد کرد که 

هنوز مشـخص نشـده اسـت کـه مایـن در کجـا و چگونه 

جاسـازی شـده بـود. تاکنـون شـخص و یـا گروهـی هـم 

مسـئولیت ایـن رویـداد را بـه عهـده نگرفتـه اسـت. امـا 

در بیشـر نقـاط والیـت میـدان وردک در جنـوب کابـل 

جنگ جویـان گـروه طالبـان حضـور و فعالیـت گسـرده 

دارند. 

از  غیرقانونـی  سـالح  نگهـداری  و  حمـل  چپاول گـری، 

نقـاط مختلـف ایـن والیـت بازداشـت کـرده اسـت.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه از نزد افراد بازداشـت شـده 

یـک عـراده موتـر رسقـت شـده، یک عـراده موترسـایکل 

رسقـت شـده و یـک میـل تفنگچـه نیـز به دسـت آمـده 

است.

 دوسـیه های جنایـی ایـن افـراد جهت تحقیقات بیشـر 

بـه مراجـع ذیربط سـپرده شـده اند.

در ایـن دیـدار، آقای عبداللـه روابط میان دو کشـور را تاریخی 

و اسـتوار بر ارزش های مشـرک و پایـدار خواند.  

او از نقـش مثبـت ترکیـه در مسـئله افغانسـتان، حضـور فعـال 

آن در تأمیـن امنیـت، کمک هـای اقتصـادی و فرهنگـی بـرای 

افغانسـتان، رهربی روند اسـتانبول و حامیت از افغانسـتان در 

سـازمان های منطقـه ای و بین املللـی قدردانـی کـرد.

آقـای عبداللـه در بـاره  رونـد صلح، مذاکـرات دوحه، سـفرهای 

کشـور  در  سیاسـی-امنیتی  تحـوالت  آخریـن  و  منطقـه ای 

صحبـت کـرد و خواهـان ادامـه  حضـور و کمـک  ترکیـه بـرای 

افغانسـتان در تـالش بـرای دسـت یافن بـه صلـح بـا عـزت و 

پایـدار شـد. 

می دانـد.

اظهـار  امریـکا  خارجـی  روابـط  شـورای  عضـو  بیـدل،  اسـتیفن 

داشـت: »مـا بایـد شـامر کنونـی نیروهـای مـان را در افغانسـتان 

نگـه داریـم؛ بیشـر به علت ارزش سیاسـی آن همچون یک فشـار 

در گفت وگوهـا میـان حکومـت افغانسـتان و طالبـان. امـا بـرای 

خـروج متامـی نیروهـا در بـدل امتیازهـا در مذاکـره بـا طالبـان، 

آمـاده باشـیم.« برخـی از کارشناسـان امریکایـی در ایـن نشسـت 

می گوینـد کـه خـروج بیشـر نیروهـای امریـکا، تـوازن قـدرت را 

در میـدان جنـگ بـه سـود طالبـان و گروه هـای دیگـری ماننـد 

القاعـده و حامیـان بیرونـی طالبـان به شـمول پاکسـتان، ایـران و 

روسـیه تغییـر خواهـد داد. 

سـت جونز، مشـاور مرکـز مطالعات راهـربدی و بین املللی امریکا 

شـده کـه هـر دو طـرف بـه زودی مذاکـرات بین االفغانـی را آغـاز 

منایند.«

در همیـن حـال، شـامری از نهادهای مدنی و شـهروندان کشـور 

امـروز در نشسـت های جداگانـه در کابـل، از طرف هـای درگیـر 

خواسـتند کـه بـا رسـیدن بـه یـک توافق صلـح، به خشـونت ها در 

کشـور پایـان دهند. 

شده اسـت. بـاره  ایـن  در  بیرونـی  و  داخلـی  بررسـی های 

خانواده هـای  دست رسـی  بـر  حقوق بـر  مسـتقل  کمیسـیون 

قربانیـان چنیـن حمله هـا بـه جزییات ایـن رویدادها و شناسـایی 

عامـالن آن هـا تأکیـد مـی ورزد.

ذبیح اللـه فرهنـگ، سـخن  گوی کمیسـیون مسـتقل حقوق بـر 

بیـان داشـت: »نهادهای کشـفی و نهادهـای امنیتی افغانسـتان 

شناسـایی  را  عامـالن  کـه  دارنـد  مسـؤولیت  و  دارنـد  وظیفـه 

بکننـد و نهادهـای عدلـی و قضایـی هـم بایـد عدالـت را بـر آنـان 

همیـن دلیـل متامـی تاالرهـای عروسـی را مسـدود کرد.

بر اسـاس گزارش های وزارت صح و بر اسـاس آزمایش های 

انجـام شـده، شـامر واقعـات مثبـت ویـروس کرونـا در مـاه 

اخیـر رو بـه افزایـش بوده اسـت.

حـدود یـک مـاه میزان مبتالیـان به ویروس کرونا بر اسـاس 

گـزارش وزارت صحـت، روزانـه بیـن 10 تـا 20 تـن بـود کـه 

اکنـون ایـن میـزان بـه روزانـه بیشـر از 200 تـن رسـیده 

اسـت. همچنین بر اسـاس همیـن گزارش، روزانـه بین 10 

تـا 15 شـهروند در نقـاط مختلـف کشـور بر اسـاس ابتال به 

ویـروس کرونـا جـان می دهند.

نـر  بـا  نیـز  قـوس  اول  شـنبه  روز  عامـه  صحـت  وزارت 

از  ناشـی  میـر  و  مـرگ  و  مبتالیـان  روزانـه  گزارش هـای 

ویـروس کرونا نوشـته که در بیسـت وچهار سـاعت گذشـته، 

کرده انـد. فـوت  دیگـر  تـن  و 12  تـن شناسـایی   140

وزارت صحـت آمـار دقیقـی از میـزان مبتالیـان و مـرگ و 

میـر ناشـی از ابتـال بـه ویـروس کرونـا نـدارد امـا پیـش از 

ایـن در نتیجـه یـک تحقیق میدانـی دریافته بـود که حدود 

یـک سـوم از جمعیـت کشـور مبتـال بـه بیـامری کویـد-19 

شـده اند.

میـزان مـرگ و میـر را را وزارت صحت عامـه در گزارش خود 

منتـر نکـرده بـود امـا بـه صـورت میانگیـن در کشـورهای 

دیگـر، بیـن 3 تـا 5 درصـد از مبتالیـان جـان می دهند.

آمارهـای وزارت صحـت عامـه کشـور نشـان می دهـد کـه 

تاکنـون بـا شـیوع ویـروس کرونا )حمل سـال جـاری( بیش 

از 42 هـزار مبتـال و حـدود یـک و نیـم هـزار تـن دیگر جان 

باخته انـد. آمـاری کـه قطعـا بیشـر از ایـن اسـت.


